
UY BAN NHAN DAN 
Till XA CUA LO 

S: /UBND-NV 
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KInh gui: 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ca Lô, ngày tháng 11 näm 2022 

- Các Ban Dàng Thj üy, Van phông Thj üy; 
- U ban MTTQ\TN thj xâ và các doàn the cap thj xã; 
- Các phông, ban, các don vj s1r nghip trirc thuc thj xã; 
- Các to chüc xA hi cap thj xã; 
- UBND các phrning. 

Th?c hin Lut sira di, b sung mt s diu cüa Lut Thi dua, Khen thixâng 
ngày 16/11/2013; Nghj cljnh sO 91/2017/ND-CP ngày 3 1/07/2017 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit thi hành Lut thi dna khen thtrâng, Lut sira di, bô sung mt s 
diu cüa Lut Thi dua, Khen thuing 11am 2013; Thông tu s 12/201 9/TT- BNV 
ngày 4/11/2020 cüa B Ni vi quy djnh chi tit thi hành mt s diu cUa Nghj 
djnh Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 3 1/07/2017 cüa ChInh phü; Quy& djnh s 
12/2020/QD-TJBND ngày 14/5/2020 cüa UBNID tinh Ngh An ye vic ban hành 
Quy ch v cOng tác thi dua, khen thuO'ng trên dja bàn tinh Ngh An. D thirc hin 
t& Cong tác Thi dna khen thti0ng näm 2022, Hi dng thi dna khen thuO'ng thj xa 

hixrng dn mt s ni dung v cOng tác thi dua khen thu&ng nhu sau: 
I. Danh hiu thi dua 

• A A •A .A 1. Danh hiçu Lao d9ng tien tien 
- Ducic xét ttng cho can b, cOng chüc, viên chuc dat  các tiêu chun sau: 
+ Hoàn thành t& nhim vii ducic giao, dat  näng sut, cht 1ucng cao; 
+ Chp hành t& chü truong, chInh sách cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nba niiâc, có 

tinh thn tr 1irc, tir cu&ng; doàn kt, ttxcing trg, tIch circ tham gia phong trào thi dna; 
+ TIch circ hQc tp chInh trj, van hóa, chuyên môn, nghip vii; 
+ Co dao diirc, l'i song lành manh. 
- Danh hiu "Lao dng tiên tin" di.rqc xét t.ng ngui lao dng (không thuc 

di ti.rçYng can b, cOng chuc, viên chuc nói trên) khi dat  các tiêu chun sau: 

+ Lao dng san xut có hiu qua, tIch c1rc tham gia phong trào thi dua và hoat 
dng xâ hi; 

+ Gi.rong mu chp hành t& chü trilong, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa 

Nba nuc, cO dao  duc, 1i sng làn}i manh,  doàn kt, tucing trçY, giüp dc mç)i ngu?Yi 
trong cong dOng. 

- Trong qua trInh xét danh hiu "Lao dng tiên tin" li.ru các trung hçip sau: 
+ Ca nhân dugc cu tham gia dào tao,  bi dung ngn han  dithi 01 nàm, chap 

hành t& quy djnh cüa co s dào tao,  bi duong thI thñ gian hc tp duqc tInh vào 

thii gian cOng tác tai  co quan, t chi'rc, don vj d dugc bInh xét danh hiu "Lao 
dng tiên tin", "Chin si tiên tin". TruOrng hcip cá nhân duqc cü tham gia dào tao, 
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bi dllôTlg tir 01 nàm tri len, chp hành tt quy djnh cüa ca s& dào tao, bi duông, 
có kêt qua h9c tp tr Ioai kha tth len thI duçic tInh d xét tang danh hiu "Lao dng 
tiên tiên", "Chiên si tiên tiên". 

+ Thôi gian nghi thai san theo, quy djnh drçc tInh d bInh xét ttng danh hiu 
"Lao dng tiên tiên", "Chiên si tiên tiên". 

+ D6i vói cá nhân chuyn cong tác, Ca quan, t chüc, dan vj mOi có trách 
nhim bInh xét, tang danh hiu "Lao dng tiên tin", "Chin si tiên tin" (tri.r?mg 
hçp Co thi gian cong tác a cci quan Cu tü 06 tháng trâ len phãi có kin nhn xét 
cüa Co quan cü). 

+ Tnr&ng hçrp cá nhân duçic diu dng, bit phái dn co quan, t chüc, don vj 
khác trong mt thai gian nht djnh thI vic bInh xét tang danh hiu "Lao dng tiên 
tin", "Chin si tiên tin" do co quan, t chüc, don vj diu dng, bit phái xem xét 
quy& djnh và dizçic co quan, t chi'ic, don vj tip nhn cá nhân dixcrc diu dng, bit 
phái xác nhn. 

+ Không xét tang danh hiu "Lao dng tiên tin", "Chin si tiên tin" di vai 
các Ca nhân mâi tuyn diing duOi 10 tháng; bj k lust  tü hInh thirc khin trách tra 
len. 

2. Danh hiêu "Chin s5 Thi dua co s&" 
- Danh hiu "Chin sT thi dua Ca sâ" duçic xét tang hang nàm cho cá nhân d?t 

các tiêu chun sau: 
+ Bat tiêu chutn danh hiu "Lao dng tiên tin" hoc "Chin si tiên tin"; 
+ Co sang kin d tang näng su,t lao dng, tang hiu qua cOng tác dugc Co s 

cong nhn hoc có d tài nghiên ciru khoa hçc dã nghim thu duçic áp dirng tai  ca 
quan, t chüc, don vj hotc mixu trI, sang tao  trong chin du, phiic vi chin du, 
hoàn thành xut sc nhim vii diiçyc don vj cOng nhân; 

- T l cá nhân duçic cOng nhn danh hiu "Chin si thi dua co sa": không 
vixqt qua 15% tng s cá nhân dat  danh hiu "Lao dng tien tin" tInh cho trng co 
quan, don vj, theo tüng nhóm di tuqng có vj trI, vai trô, chüc nang, nhim vil 
thong dng; nu có s du thI thirc hin theo nguyen tc lam trOn so. 

Liru j Nhüng cá nhán d nghj danh hiu (ChiéTn  s9 thi dua cc' sà" phái có 
sang kié'n kinh nghim ca'p cci so' thtçic UBND thj xâ cong nhn. Các do'n vj chi 
dç5ng nç5p hO' so' d nghj cOng nhn sang kiê'n kinh nghim ccr sO' v H5i dng khoa 
hQc, sang kié'n cá'p thj xä (qua phàng N3i vy tru'ó'c ngày 05/12/2021) d tang hQp 
trinh H5i dng tMm djnh xem xét, quyé't djnh cOng nhmn. 

• A - . , 3. Danh hiçu Chien sy Thi dua cap tinh 
- Danh hiu "Chin s Thi dua cp tinh" duqc xét tng cho cá nhân có thânh 

tIch tiêu biu xut s,c trong s nhftng Ca nhân 03 ln lien tVc dat danh hiu "Chin 
s Thi dua co sâ". 

- Sang kin, dê tài nghien ciru khoa hçc d lam can eli xét tang danh hiu 
"Chin s Thi dua cp tinh" do Chü tjch UBND tinh xem xét, cOng nhn. 
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- S 1iiçng cong nhn danh hiu "Chin s5 Thi dua cp tinh" không vixçit qua 
15% tOng so cá nhân dt danh hiu "Chin s5 Thi dua ccx sâ" tInh cho tmg ccx 
quan, dan vj, nu có s du thI duçic lam trôn theo nguyen tc. 

• A A X A •A 4. Danh hiçu Tp the Lao dQng tien tien" 
- Danh hiu "Tip th Lao dng tiên tin" xét ttng cho tp th dat  các tiêu 

chun sau: 
a) Hoàn thành t& nhim vit, k hoach duçic giao; 
b) Co phong trào thi dua thumg xuyên, thit thçrc, có hiu qua; 
c) Co trên 50% cá nhân trong t.p th dat  danh hiu "Lao dng tiên tin" và 

không có cá nhân bj k' 1ut tü hInh thirc cãnh cáo tth len; 
d) Ni bô doàn k&, chap hành t& chü truang, chInh sách cüa Dâng, pháp lut 

Nba nuóc. 
5. Danh hiu "Tip the Lao dng xuât sc" 
- Danh hiêu "Tap  th Lao dng xut sc" xét tang cho tp th tiêu biu duqc 

1%ra chçn trong s các tp th dat  danh hiu "Tip th Lao dng tiên tin", c11 th 
nhu sau: 

+ Sang tao,  vuçit khó, hoàn thành xut sc nhim v11, thrc hin t& các nghia 
vu d,i vói Nba nuâc. 

+ Co phong trào thi dua thix?mg xuyên, thit thirc, hiu qua; 
+ Co 100% cá nhân trong tp th hoàn thành nhim vi1 duqc giao, trong do có 

It nht 70% cá nhân dat  danh hiu "Lao dng tiên tin". 
+ Co cá nhân dat  danh hiu "Chin s5' Thi dna ccx sâ" và không có cá nhân bj 

k 1ut ti'r hInh thi'rc cânh cáo tr& len, không có thành viên nào cüa tp th lãnh dao, 
quàn 1 bj kS'  luQt; 

+ Ni b doàn kt, glzo'ng mu chp hành chü truang, chInh sách cüa Dâng, 
pháp lut Nba nuóc. T chüc Dãng, doàn th cüa dan vj duçic xp l°ai a mirc cao 
nht. 

- S luqng tng danh hiu "Tap  the Lao dng xuât sac" không vixçrt qua 20% 
thng s tp th duçic cong nh.n danh hiu "Tap th Lao dng tiên tin". 

6. CY Thi dua cüa UBND tinh 
- Sau khi Hi dng TDKT thj xã h9p xem xét, xp l°ai  thi dua dôi vxi các tp 

th, Hi dng s xem xét, 1a chpn tp th d nghj UBND tinh tang C Thi dua 
nàm 2022 d& vói ttp th dat các tiêu chun sau: 

+ Hoàn thành vuçit mirc các chi tiêu thi dua và nhim v1i duçxc giao trong näm; 
là tp th tiêu biu xut sc cüa tinh. 

+ Co nhân t m&i; mô hInh m6i d các tp th khác thuc tinh hçc tsp. 
+ Ni b doàn kit, tIch c1rc thirc hành tit kim, chng lang phi, chng tham 

nhüng va các t nan  xã hi khác. 
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- Trong mt nàm, cüng mt thành tIch không dng thii d nghj ttng cy thi 
dua cüa cp tinh và d nghj tang c?i thi dna cüa cp b, ngành, doàn th Trung 
irang. 

II. Hlnh thü'c khen thirong 
1. Gi4y khen 
- Tiêu chun dôi vói cá nhân: 
+ Co thành tIch duçc bInh xét trong các phong trào thi dna; 
+ Lp dizçic thành tIch dt xut; 
+ Hoan thành t& thim vii, nghia vii cong dan; có phm chit dao  due t&, 

doàn két, gwing mâu chap hành chü truang, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa 
Nhà nrn9c. 

- Tiêu chun di v&i tp th. 
+ Co thành tIch xuât sc di.rqc bInh xét trong phong trào thi dua; 
+ Lp disçic thành tIch dt xuât; 
+ Hoàn thành t& thim vii; ni b doàn k&, guang mu chp hành chü 

truong, chInh sách cüa Dàng, pháp 1ut cüa Nba n'tthc, thirc hin t& quy ch dan 
chü i co sâ, thrc hành tit kim, ching lang phi. 

- S lisçmg ttng giy khen cüa Chü tjch UBND thj xã: (có biéu chi tiêt kern theo) 
2. Btng khen cáa C/rn tjch UBND tinh 
* Dôi vi cá nhân: 
- B.ng khen cp b, ban, ngành, tinh, doàn th trung i.rong d tang cho Ca 

nhân gucmg mu chip hành t& chü trixang cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa 
Nhà nuOc dtt mt trong các tiêu chun sau: 

+ Co thânh tIch xut s.c thrçic bInh xét trong các phong trào thi dua do b, 
ban, ngành, tinh, doàn th trung xang phát dng hang näm; 

+ Lp duoc nhiu thành tIch, có phtm vi ânh hiing a mt trong các linh virc 
thuc b, ban, ngânh, tinh, doàn th trung uang; 

+ Co 02 nàm trâ len lien tiic hoàn thành xut sc nhim vv, trong thñ gian do 
có 02 sang kin duçic cOng nhn và áp diing hiu qua trong phm vi cp ca sâ; di 
vâi cOng nhân, nông dan, nguai lao dng 1p duçc thiu thành tIch trong lao dng 
san xut có phm vi ãnh humg trong cp xã, co quan, dan vj, th chirc, doanh 

nghip. 
- S luçmg Bang khen di vói cá nhân toàn thj xã ducic dê nghj tôi da 15 

trithng hqp. 
* D& vth tap th: 
- B&ng khen cap b, ban, ngành, tinh, doàn the trung uong dê tng cho tp the 

gilang mu chp hành t& chü trirong cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba 
nuâc, ni b doàn k&, dat  mt trong các tiêu chun sau day: 

+ Co thành tIch xut sc dixçic bInh xét trong phong trào thi dua; 
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+ Lp d1xçlc thành tIch xut sc dt xut, có pham vi ãnh hu&ng trong trng 
1mb viic thuc b, ngành, tinh, doàn th trung uong; 

+ Co 02 nàm trâ len lien tic hoàn thành xut sc thim vi, ni b doàn k&, 
thirc hin t& quy ch dan chü a co s&, th chirc t& các phong trào thi dua; chàm lo 
dyi song vt chat, tinh than trong tp th; thirc hành ti& kim; thirc hin dy dü các 
ch ct, chinh sách pháp 1ut. 

- So liiçing Bang khen d& vói tp th disçic d nghj ti da 15% trén tng s tp 
th Lao dng tiên tin. 

3. Bang khen cüa Thu twóng GhInhphü 
* Di vâi cá nhân: Bang khen cüa ThU tuàng ChInh phU d tang cho cá nhân 

guong mu chp hành t& chU trilclng cUa Dâng, chInh sách, pháp 1u.t cUa Nhà 
nithc dat  mt trong các tiêu chun sau: 

- Co thânh tIch xut stc tiêu biu dugc bInh xét trong các phong trào thi dua 
do Hi dng thi dua, khen thtthng trung lxo'ng hotc b, ngành, tinh, doân th trung 
uang phát dng khi so kt, tng kt 03 näm trâ len; 

- Lp dizqc nhiu thành tich hoc thành tIch dt xut có phm vi ânh huâng 
trong b, ban, ngành, tinh, doàn th trung hang; 

- Dã duçc tang bang khen cp b, ban, ngành, tinh, doàn th trung uang và 
05 nàm tip theo trâ len lien tiic hoàn thànb xut sc nbim vi1, trong thyi gian do 
có 05 sang kin duçc cong nhn và áp ding hiu qua trong pham vi cp Co s& hoc 
mixu trI, dung cam, sang tao  trong chin du, phic vii chin du, trong thai gian dO 
có 05 1n duçic tang gi.y khen trà len. 

* DOi vâi tp th: Bang khen cUa ThU tuàng ChInh phU d tang cho tp th 
guong mu chp hành tht chU truang cUa Dâng, chInh sách, pháp lut cUa Nhà 
nuóc, ni b doàn kt, dat  mt trong các tiêu chun sau: 

- Co tbành tIch xut stc tieu biu duqc bInh xét trong các phong trào thi dua 
do Hi dng thi dua, khen thuâng trung hang hoc b, ban, ngànb, tinb, doàn th 
trung uang phát dng khi so kt, tng kt 03 nàm tra len; 

- Lp ducc thânh tIch dOt  xu.t, thành tIch có phm vi ânh huâng trong bO, 
ban, ngành, tinh, doàn th trung hang; 

- D dugc tang B.ng khen cp bO,  ban, ngành, tinh, doàn th trung i.rong và 
05 nàm tip theo tra len lien tVc  hoàn thành xu.t sc nhim vii, trong thai gian do 
có 01 ln dugc tang Ca thi dua cp bO,  ban, ngânh, tinh, doàn th trung uang hoc 
có 02 l.n duoc tang Btng khen cp bO,  ban, ngành, tinh, doàn th trung hang. 

4. Thâm quyn quyt djnh khen thtr&ng 
4.1. Thm quyn quy& djnh khen thu&ng cUa ChU tjch UBNID cap xã 
Di vai can bO,  cong chUc, cong nhân, nOng dan, nguai lao dng thuOc quãn 

l cUa cp xã do ChU tjch UBND xA xét tang danh hiu "Lao dng tiên tin" và d 
nghj ChU tjch UBND thj xã xét tang danh hiu "Chin s5 Thi dua co sà". 
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Chü tjch UBND dtp xâ xét tang Giy khen di v&i các tp th, gia dInh, cá 
nhân thuc quán 1 cüa cp xâ. 

4.2. Chü tjch UBND thj xã xét tang danh hiu "Lao dng tiên tin" di vâi 
các cá nhân thuc thj xã quán 1 (trir cp xã, phuông), "Tsp th Lao dng tiên 
tiên", "Chiên si Thi dua cu si" và tang Giy khen cho các ttp th, cá nhân. 

4.3. Trên Cu sà k& qua h9p xét cüa Hi dng TDKT thj xã, UBND thj xä d 
nghj cap trên tang danh hiu Tp th Lao dng xu.t sac, Bang khen, C? Thi dua... 
dôi v6i các tp the, cá nhân có thành tIch tiêu biu xut sc trong näm. 

5. Thành phn, s ltrçrng, thô'i gian np hi) so' thi dua, khen thir&ng 
5.1 Thành phn hi) sci thi dua, khen thung 
- Báo cáo ti)ng kt phong trào thi dua và cong tác khen thithng nàm 2022, 

phuxmg hithng nhim vi,i näm 2023 (Thi)ng nht si) 1iu báo cáo chi)t thii dim 
31/10/2022, si) 1iu cüa thii gian con 1ii uóc tInh). 

- Th trInh d nghj khen thuOng. 
- TrIch biên bàn và kt qua bO phiu cüa Hi di)ng TDKT dun vj trInh khen. 
- Quyt djnh cOng nhn danh hiu "Lao dng tiên tin" di)i vi cap phu?mg. 
- Báo cáo thành tIch cüa các tp th, cá nhân d nghj khen thu&ng (Thrc hin 

theo mâu báo cáo quy djnh tai  Nghj djnh si) 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cüa 
ChInh phü); Các Quyt djnh (ho.c van bàn xp loai) cüa Co quan, don vj; cüa 
ngành d9c cp trên; xp loai cong tác Dâng di)i vi các tp th, cá nhân trInh khen 
thithng các cp. 

Luu : Báo cáo thành tIch và quyt dnh xp loai, hi) so minh chirng kern 
theo dóng thânh quyn riêng. Báo cáo thành tIch d nghj khen thuO'ng chi kê khai 
thành tIch trong giai doan trInh khen, không kê khai ngoài giai doan  xét, phài có 
xác nhn và dóng dAu giáp lai cüa don vj trInh khen. 

5.2. Si) luçmg hi) so trInh khen thu&ng 
- Hi) so d nghj danh hiu "Lao dng tiên tin", "Tsp th lao dng tiên tin", 

"Chién s5 thi dua co s&", Giy khen cUa Chü tjch UBND thj xà lam thành 01 b 
bàn chInh. 

- Hi) so d nghj tang Ci thi dua cüa UBND tinh, Chiên s Thi dua cap tinh và 
cac danh hiêu cUa tinh lam thành 03 bô bàn chInh. 

- Hi) so d nghj tang danh hiu Tp thi) lao dng xuât sac, Bang khen cüa Chü 
tjch UBND tinh lam thành 03 b bàn chInh. 

- Ho so ct nghj tang C thi dua cüa ChInh phü, chiên s5 thi dua toàn quôc, 
Bang khen cUa Thu tuâng ChInh phü lam thành 05 b bàn chInh. 

- Hi) so d nghj tng Huân chuong các müc, hang mi)i loai lam thành 05 b 
bàn chInh. 

5.3. Thñ gian np ho so xp loai thi dua và dê nghj khen thithng 
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H sci d nghj khen thrnxng np v Thuèng trirc Hi dng TDKT thj xã (qua 
phông Ni vii) trir&c ngày 15/12/2022. Dan vj nào np chm së không dirge xét 
thi dua, khen thu&ng trong nàm. 

6. Bang k thi dua khen thtthng näm 2023: 
Các Co quan, don vj, UBND các phung, xä dang k các danh hiu thi dua 

du 11am gi'ri v Hi dng thi dna khen thithng thj xà (Qua phông Ni vii) trithc 
ngày 15/01/2023. 

Nu don vj nâo không dang k du näm së không Co co si cho Hi dng thi 
dua khen thuâng thj xét khen thithng sau nay. 

Nhn dirge van bàn nay d nghj các Co quan, don vj trin khai thirc hin 
nghiêm tüc, nu có vn d vurng m.c, lien h trrc tip phOng Ni vu - Co quan 
Thu?ng trirc Hi dng TDKT thj xã d dirge hu6ng dn thirc hién./. 

No'i ,zhân: 
- Nhu trên; 
- Chü tich UBND thj xã; 
- Các phó Chü tjch UBND thj xã; 
- Các thành viên HDTDKT thj xã; 
- Liru: VT, NV.  A 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Doãn Tin Dung 
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