
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
TH XA CtJ'A LO Dc 1p -  Tir do -  Hinh phüc 

S: /UBND-NV Ca Lô, ngày tháng 11 nám 2022 

V vic dánh giá, chm dim, 
xep loai thi dua näm 2022 

KInh gui: 

- Các phông, ban ca quan UBND thj xã; 
- Các dan vi sr nghip trirc thuc UBND thj xã; 
- UBND các phumg. 

Thirc hin Quyt dnh 21/2020/QD-UBND ngày 19/8/2020 cüa UBND tinh 

Ngh An v vic ban hành quy djnh xp 1oi thi dua hang nàm trên dja bàn tinh 
Ngh An. 

UBND thj xâ d nghj các phông, ban, ngành, co quan, UBND các phu&ng, xà 

tr dánh giá, xp 1oi thi dua cüa dan vl,  dng thii ch.m dim thi dua chéo cho các dan 
vi nhix sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU: 
Vic tr dánh giá, xp loai và chm dim chéo phái di.rqc thijc hin cong khai, 

dan chü và dung quy trInh, dam bâo tInh khách quan, trung thirc d dánh giá dung 
cong tác thi dua khen thung näm 2022. 

II. NQI DUNG VA PHUTING PHAP DANH GIA 
Các phông, ban, ngành thi xã và các phuông, xà can cr vào mirc d hoàn 

thành nhim vi d t1r dánh giá xp 1oui dan vj, dja phuang mInh theo h thng 
thang dim quy djnh nay. 

1. Tir dánh giá: 
- Bang tiêu chi t1r dánh giá, xp loi thi dua cüa các phông, ban, ngành(Theo 

muphy lyc Igi'ri kern) 
- Bang tiêu chI tir dánh giá, xp 1oti thi dua cüa các xä, phu?ing.(Theo máu 

phy lyc IIgz'ti kern,) 
2. Chm diem, xp 1oi thi dua chéo 
- Các phuing, xã chm dim chéo cho các phông, ban, ngành thj xã (Theo 

muphy lyc III glri kern,) 
- Các phông, ban, ngành thj xâ chm dim chéo cho các phuông, xã. (Theo 

rna'uphy lyc IVgi kern) 
- Các dan vj sir nghip chm dim chéo cho các phông ban, phiRng xã ( 

Theo rnáuphy lyc Vgzri kern) 
3. Cách tInh diem 
a. Thang dim ti da cho h th6ng tiêu chI t1r chm dim và chãm chëo là 

100 dim, trong do có 10 dim thithng và dim tth. 
b. Dim thuOrng và each tInh diem 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU, T!CH 

- Dim thuâng do vuçYt k hoach  th?c hin các chi tiêu drqc giao và th%rc 
hin tot cOng tác quail l nhà rnrc di vi lTnh v'rc phii trách: Các nhim v11, chi 
tiêu kê hoach nêu hoàn thành 100% là dat  dim chun, ciir vuçit 1% ducc cong 
them 01 diem nhrng tng s dim thu&ng không vuçyt qua 10% so vói dim chun 
cüa nhóm tiêu chI do. 

- Thrnng dim mói, n& bet, sang tao: duc cong them 01 dn 05 dim. 
- Tong diem thu&ng quy djnh không vuçYt qua 10 diem 
c. Dim trü và each tInh dim 
- Các nhim vi, chi tiêu k hoach, cü giám 1% so vói chi tiêu k hoach bj 

trü 01 dim nhrng tng s dim tri'r không viiçit qua 10% so vi dirn chun cüa 
nhóm tiêu chI do. 

- Trong nàm xp loai,  don vj, nu Thu trithng don vj có don thu, khiu nai 
t cáo hotc có vtn d ni cm dugc co quan có thm quyn kt lun có vi pham, 
tuy vào müc d së bj tri'r tir 1 dn 10 dim, ho.c ha mt bc xp loai. 

- Don vj vi pham các quy djnh v cOng tác TDKT bj triir 1 den 02 dim. 
4. Cách xp loai 
Xêp '°ai  chat Iuqng gm 05 loai: Hoàn thành xutt s,c nhiêm vu, Hoàn thành 

téit nhim vii, hoàn thành nhiu v, không hoàn thành nhim vi. 

Hoàn thành xut sc nhiêm vu: 90 dim tri len 

Hoàn thành tht nhiêm vu: 80 dn dithi 90 diem 

Hoàn thành nhiêu vu: 70 dn duth 80 diem 

Không hoàn thành nhim vi1: dat dithi 70 dim 

S h.rçing các don vj dat  loai Hoàn thành xut sc nhim v11 không vucit qua 

20% tng s các don vj duçYc xp loai Hoàn thành tot nhim vii theo trng linh virc phçi 

trách. 

Lu'u j: Chém dkm chéo cho cdc phbng, ban, dcn vj xê'p loçzi hoàn thành 
xuãt sc nhiçm vi không vwYt qua 20% trên lông s do'n vj dup'c xêp 1oii Hoàn 
thành ltit nh!êm vu. 

D nghj các phOng ban, don vj, các xa, phinmg gài bang ti,r xêp loai,  dánh 

giá và bang chm chéo v UBND thj xâ (qua phông Ni vy,) lru'ó'c ngày 

30/11/2022./. 

No'i n/ian: 
- Nhi.r trên; 
- Các Phó Chü tjch UBND thj xä; 
- Luu: VT, 

Doãn Tin Dung 



PHU LUC I 
BANG TIEU CHI T1J' DANIEl GIA, XEP LOAI THI DUA 

CUA CAC PHONG, BAN, NGANH CAP TH! XA 

om ieu C i 
Kt qua 
thc hin 

Dim 
chuân 

Dim tçr 
châm 

I Thtyc hin tt nhim vi,i chInh trj dirçrc giao 45 

1 
Tham mixu kjp thài, chit 1ucmg có hiu qua cho 
Thj us', HDND thj, UBND thj xã ban hành các 
van bàn d chi do, diu hành. 

20 

2 
Thirc hin t6t các chi tiêu, nhim vi do Thj 
HDND thj xä, UBND thj xä giao 

15 

Xây dirng và thirc hin các chi.wng trInh hành 
dng, k hoach cong tác näm 

10 

Thrc hin tt chü trirong, chInh sách cüa 
Bang, pháp 1ut cüa Nhà nuró'c 

35 

1 Thirc hin cong tác cãi cách hành chInh 10 

2 
T chüc quán trit và thirc hin t& chü truong, 
chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cUa Nhà nuOc. 

6 

Thirc hin Chi thj s 05-CT/TW cüa Bô ChInh trj 
v "HQc tp và lam theo tu tuâng, dto di'rc, 
phong cách H ChI Minh" và các van bàn lien 
quan. 

Trin khai thirc hin các chmmg trInh, k hoach, 
chi.rang trInh cüa các SO, ban, ngành 

4 

Thirc hin cong tác sp xp, t6 chüc b may tinh 

giãn biên ch và cong tác can b 
3 

6 Th?c hin cong tác thanh tra, kim tra 3 

7 

Thirc hin quy ch dan chü Ca sO và cong tác tip 
dan; giài quyt t& dan thu khiu nai,  t cáo cüa 

cong dan 

2 

8 
Cong tác xây dirng Dãng, các th chic doàn th& 

quãn chüng 
2 

T chfrc trin khai và thrc hin tot phong trào 
thi dua 

5 

1 
Các phong trào thi dua din hInh cüa ti'rng don vj 3 



2 
Thrc hin các phong trào thi dua gn vOi vic 
"Hoc tp và lam theo tu tithng, dio dirc, phong 
each H Chj Minh" 

2 

To chfrc, trin khai thrc hin tt cong tác 
TDKT 

5 

1 
Thuc hin t& Lut TDKT và các van ban cüa 
Trung uong, tinh v cong tác Thi dua, Khen 
thung hang näm 

2 

2 
Cong tác bi dtrOng, xây drng nhân rng din 
hInh tiên tin 

2 

Thirc t& ch d báo cáo, quy trInh, thu tiic h so 
khen thuâng và thai gian quy djnh 

1 

V Dim thithng, dim trfr 10 

1 Dim thuàng (khong qua io dim) 

2 Dimtrr 
* TOng cong: 100 
* Tr nhn 1oii: 

TRIXNG PIIONG 
(K ten, dóng du) 



PHU LUC II 
BANG TIEU CHI TU DANH GIA, XEP LO4J Till DUA 

CUA CAC xA, PHUNG 

TT Nhóm tiêu chI Két qua thirc hin Dien 
chuân 

Diem tr 
châm 

Thirc hiên tt nhim vu chInh trj thrçrc 
giao 55 

1 Tc d tang giá trj san xuât, trong do: 
Nêu giá trj và % 
dtt duçic so v6i 

KH 
9 

a)  Giá trj san xut nông - lam - ngil nghip 
Nêu giá trj và % 
dat duqc so vi 

KH 
3 

b)  Giá trj san xut cong nghip - xay dirng 
Nêu giá trj và % 
dat dixçc so vi 

KH 
3 

c)  Thiscmg mai  - djch vi - du ljch 
Nêu giá trj và % 
dat ducc so vi 

KH 
3 

2 Thu ngân sách 
Nêu giá trj và % 
dat duoc so vâi 

KH 
5 

3 - BInh quân du ngithi/nãm 
Nêu kq? So sánh 

nãm truóc 
3 

4 Giãm t l h ngheo (theo tiêu chI mâi) T l giâm duçc % 6 

5 Lao dngvaxâhi 5 

a) S lao dng duc giãi quy& vice lam, 
S hrcmg, t' l dat 

so vâi KH 
3 

" 
Chäm lo gia dInh chInh sách, ngithi có 
cong vã th?c hin chInh sách xä hi 

2 

6 Giáo diic và dào tao 7 
a) Huy dng tré em duâi 5 tui vào mm non Dat % so vâi KH 2 

b) Huy dng tré em dixâi tui vão lap 1 Dat % so vâi KH 2 

c) S tris?mg chun Quc Gia 
S hrç'ng, dat % so 

KH 
3 

7 Ytê 6 

a)  Giãm t' suit sinh Thirc hinfKH? 2 

b)  T l ngr&i sinh con thir 3 trâ len Th%rc hin/KH? 2 

c) 
Giãm T lê tré em duOi 5 tui suy dinh 
duOng 

Th%rc hinIKH? 2 

8 Vänhóa 5 



a) T 1 gia dInh, khi ph, lang ban d?t  VH Dit % so vài KH 3 

b) 
T' I xã, phung CO thit ch van hóa - th 
thao dt chuan quoc gia Dat % so vâi KH 2 

9 Quc phOng - An ninh 5 

10 
Thirc hin t& chumg trInh xay dirng nông 
thôn mài 4 

Thtrc hin tot chü trtrong, chInh sách 
cüa Bang, pháp 1ut cüa nhà nuc 25 

1 
Ti chirc quán trit và th?c hin t& chU 
trticTng, chInh sách cüa Dãng, pháp lut cüa 
nhà rnrâc 

5 

2 

Thirc hin Chi thj s 05-CT/TW cüa B 
ChInh trj ye ' Day mtng h9c tp Va lam 
theo tu tuâng, dto dirc, phong cách Ho ChI 
Minh" và các van ban lien quan. 

3 Thirc hin cong tác cãi each hành chInh 5 

Thirc hin cong tác sap xp, t chirc b 
may, tinh giãn biën chê và cong tác can b 

3 

5 Thirc hin cong tác thanh tra, kim tra 3 

6 
Giãi quyt tM dan thu KNTC cUa CD, thirc 
hin tot quy chê dan chü ca s và cong tác 
tiêp dan 

2 

Cong tác xay di,rng Dãng, các t chic doàn 
th& quàn ching 

2 

T chIrc triên khai và thiyc hin tot 
phong trào thi dua 

5 

1 Co phong trào thi dua din hInh cUa dan vj 3 

2 
Thirc hin tht phong trào thi dua gan vâi 
vic "Hçc tp và lam theo tu tuàng, dto 
durc, phong each H Chi Minh" 

2 

Ti chñ'c, trin khai thrc hin tt cong 
tác TBKH 

1 
Thuc hin t& Lut TDKT va các van ban 
cUa Trung uang, tinh ye cong tác thi dua, 
khen thuâng hang nãm 

2 

2 
Cong tãc bi duOng, xây dirng, nhân rng 
din hInh tiên tin 

2 

3 Thirc hin t& ch d báo cáo, quy trInh, 1 



thU tiic, hè so khen thuâng và thai gian quy 
dinh 

V Diem thu'&ng, diem trir, diem iru tiên 10 
1 Dim thuO'ng (không qua 10 dim) 
2 Dim tri'r 
* Tngcng: 100 
* Tir nhn 1oi: 

THU TRU'NG DUN VI 
(K ten, dóng du) 



PHV LVC  II! 

TEN BN V CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

PBIEU DAMI GL&, XEP LOA! CAC PHONG CHUYEN MON, CAC IK1N Vi STJ' NGHIP 
(Dung cho các phwàng dánh giá) 

TT Ten do'n vi Mfrc d hoàn thành nhim viii 
Xut sc Tt Hoàn 

thành 
Không 
hoàn 
thành 

I PHONG, BAN CHUYEN MON 
1 Van phông HDND - UBND 
2 PhôngNivi 
3 Phông Tài chInh - K hoach 
4 Phông Tu pháp 
5 Phông Kinh té 
6 Phông Lao dng - TBXH 
7 Phông Van hoá và Thông tin 
8 Thanh tra Thj xä 
9 Phông Quán 1 do thj 
10 PhOng Tài nguyen - Môi trithng 
11 Phông Giáo diic và Dào tao 
12 PhôngYt 
II Dc1N VI SIJ NGHIP 
1 Ban quán 1 các Du an DTXD 
2 Di quãn 1 trât tir do thj 

3 Ban quán 1 dO thj 
4 Ban Quãn 1 nghia trang 
5 Trung tam Van hóa, TT & TT 

6 Trung tam CH vâ PCTT thj xA 

7 Trung tam phát trin qu dt 
8 Trung tam Djch vit Nông nghip 

CHU TICH UBND PHUONG 
(K ten, dóng dá'u) 

Gui c/ia: Các phu'ông chain chéo cho các phdng, 
ban, doii vl sc nghip t2 l Xucit scc khóng qua 
20% trên mi kMi thi dua 



PHV LVC  IV 

TEN DN VJ CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tir do — Hnh phüc 

PHIEU DANH GIA, xE LOAI CAC IMJN VI S!) NGHIP, CAC PH!fNG 

(Dung cho cácphdng chuyên mon dánh giá) 

TT Ten don vi Mfrc d hoàn thành nhim viii 

Xut sc Tt Hoàn 

thành 

Không 

hoàn 

thành 

I DN VI SV NGHIP 

1 Ban quãn 1 các Du an DTXD 

2 Di quán 1 trt tr do thj 

3 Ban quán 1 dO thj 

4 Ban Quân 1 nghia trang 

5 Trung tam Van hoá, TT & TT 

6 Trung tam Cüu h và PCTT Thj xä 

7 Trung tam phát triên qu dat 

8 Trung tam Djch vii NOng nghip 

II UBND CAC PHU'ONG 

1 Phung Nghi Huong 

2 Phung Nghi Thu 

3 Phuing Nghi Tan 

4 Phu?ing Nghi Thu 

5 Phithng Thu Thu 

6 Phucng Nghi Hái 

7 Phung Nghi Hoà 

TRUNG PHONG 

(K ten, dóng du) 

Gui cliá: Các Phông chuyên mOn chm chéo 
cho các phitthig, các don vj sz nghip, t)> l Xuá't sac 
không qua 20% trên mi khi thi dua 



PHU LUC V 

TEN BN Vj  CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do — Hnh phüc 

PHIEU DANII GIA, XEP LOAI CAC PHONG CHUYEN MON, CAC PIIING 

(Dung cho các don vj st nghip dánh giá) 

TT Ten don v Mtrc d hoàn thành nhim vii 

Xut sAc TIt bàn 

thành 

Không 

hoàn 

thành 

I CAC PHONG CHUYEN MON 

1 Van phông HDND — UBND 

2 Phông Ni vi 

3 Phông Tài chInh — K hotch 

4 Phông Tu pháp 

5 Phông Kinh t 

6 Phông Lao dng — TBXH 

7 Phông Van hoá và Thông tin 

8 Thanh tra Thj xã 

9 Phông Quãn 1 do thj 

10 Phông Tài nguyen — Môi tnthng 

11 Phông Giáo diic và Dào tto 

12 PhôngYt 

II UBND CAC PHUNG 

1 Phumg Nghi Huang 

2 Phu?rng Nghi Thu 

3 Phuing Nghi Tan 

4 Phithng Nghi Thus' 

5 Phung Thu Thu 

6 Phung Nghi Hái 

7 Phung Nghi Hoà 

THU TRUONG DON VI 

(K ten, dóng du) 

Ghi chá: chá'm chéo cho cácphông chuyên món, cácphtt&ng, 

t) l Xuá't sc khóng qua 20% trên mi 1cM! thi dua 
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