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Kính gửi:  

     - Các đơn vị trong khối cụm thi đua của huyện; 

     - Công an huyện; 

     - Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

     - Đồn Biên phòng Tân Thanh, Na Hình. 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 154/HD-SNV ngày 06/8/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng 

Sơn về việc Hướng dẫn tổng kết đợt thi đua, khen thưởng thành tích chào mừng kỷ 

niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021). 

Thực hiện Phát động số 315/PĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND huyện 

về việc Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026 và kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021). 

Để thực hiện tổng kết đợt thi đua, khen thưởng thành tích chào mừng kỷ niệm 

190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021), UBND huyện Văn Lãng hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá, tổng kết công tác tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của đợt 

thi đua đặc biệt theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh và Phát động số 315/PĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND huyện. 

- Biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm 

thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021), qua đó đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi 

dưỡng, nêu gương các điển hình tiên tiến để học tập, làm theo. 

2. Yêu cầu 

Việc tổng kết đợt thi đua phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đáp ứng các 

yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Các tập thể, cá nhân 

được lựa chọn biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu 

biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT ĐỢT THI ĐUA 
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1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về việc 

tổ chức phát động, triển khai đợt thi đua; công tác tuyên truyền kỷ niệm 190 năm 

ngày thành lập tỉnh; công tác sơ kết, tổng kết đợt thi đua đặc biệt. 

2. Đánh giá kết quả phong trào thi đua thể hiện qua việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị. 

3. Các cơ quan, đơn vị xem xét, lựa chọn, biểu dương, khen thưởng các tập 

thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua. 

4. Cách thức tổng kết 

- Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết đợt thi đua và biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền; xem xét, lựa chọn trình Chủ tịch 

UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu 

biểu trong phong trào thi đua.  

- UBND huyện tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập 

tỉnh Lạng Sơn (1831-2021) dự kiến tổ chức trong quý IV/2021. 

III. CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ 

NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG ĐỢT THI ĐUA LẬP 

THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 190 NĂM THÀNH LẬP TỈNH 

LẠNG SƠN 

1. Đối tƣợng 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; doanh nghiệp; doanh nhân; cán 

bộ, công chức, viên chức người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; 

gia đình, nông dân, công nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Đợt thi đua 

đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn.  

2. Hình thức khen thƣởng 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. 

- Trên cơ sở các hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn. UBND huyện sẽ lựa chọn trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 

khen cho 02 tập thể, cá nhân. 

3. Tiêu chuẩn khen thƣởng 

3.1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo và tổ chức nhiều biện pháp huy động các nguồn lực xã hội để xây 

dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn; thực 

hiện các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân cùng cấp giao thực hiện trong năm 2021 vượt 

tiến độ và kế hoạch đề ra; 

- Hoàn thành có chất lượng các chỉ tiêu thi đua trong đợt thi đua cao điểm tại 

điểm 2.2 của Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnhvà 

các nội dung thi đua tại điểm 3,4,5,6 phần II Phát động số 315/PĐ-UBND ngày 

03/02/2021 của UBND huyện. 
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3.2. Đối với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập 

Là phòng, ban, đơn vị tham mưu thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các 

nhiệm vụ trọng tâm; có đề xuất sáng kiến, giải pháp quản lý được áp dụng và đạt 

hiệu quả và hoàn thành tốt các nội dung thi đua tại điểm 4 phần II Phát động số 

315/PĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND huyện. 

3.3. Đối với doanh nghiệp 

- Doanh thu đạt 65% kế hoạch năm trở lên; Chấp hành tốt nghĩa vụ tài chính 

với Nhà nước; nộp đầy đủ các loại thuế đúng thời gian quy định; không dây dưa, 

nợ thuế;  

- Có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn trong phát triển sản xuất kinh doanh, 

giảm thiểu các thiệt hại do tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra nâng cao hiệu quả 

sản xuất, giảm thiểu chi phí lao động.  

- Thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động theo quy định của pháp luật; đảm bảo đời sống, việc làm ổn định 

cho người lao động; thu nhập bình quân của người lao động đảm bảo đạt mức 

lương tối thiểu vùng theo quy định trở lên; tích cực tham gia các hoạt động xã hội 

trên địa bàn;   

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh và an toàn 

vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ… 

3.4. Đối với doanh nhân 

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có đổi mới công tác quản lý, điều 

hành; ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ mới, các sáng kiến trong quá trình 

sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả; 

- Khắc phục khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, giảm thiểu các thiệt hại 

do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Doanh nghiệp do doanh nhân quản lý đạt các tiêu 

chuẩn tại điểm 3.3 (nêu trên). 

3.5. Đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng 

vũ trang 

Có nhiều nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây 

dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện 

cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở góp phần hoàn 

thành các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; hoặc mưu trí, dũng cảm trong 

thực hiện nhiệm vụ. 

3.6. Đối với gia đình, nông dân, người lao động 

Đối với nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong lao động 

sản xuất, có mô hình mới sản xuất hiệu quả mang lại lợi nhuận cao, góp phần thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn 

vị. Đối với gia đình có việc làm nổi bật, thiết thực (đóng góp công sức, vật chất 

cho địa phương và xã hội). 
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4. Số lƣợng khen thƣởng  

- Các cơ quan, đơn vị: Xét chọn đề nghị 01 tập thể, 01 cá nhân tiêu biểu xuất 

sắc và đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 mục III văn bản này. 

- UBND các xã, thị trấn: Xét chọn đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân đạt tiêu 

chuẩn quy định tại khoản 3 mục III văn bản này.  

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị, địa phương không đề nghị khen thưởng đối với 

các tập thể, cá nhân đã được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành 

tích trong công tác bầu cử; thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 

và các tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng chuyên đề 2 

lần trong năm. 

 5. Hồ sơ đề nghị khen thƣởng 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng 01 bộ gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, kèm theo danh sách, 

biểu tóm tắt thành tích (02 bản); 

- Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cùng cấp (biên bản họp cơ quan đối 

với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện) (02 bản); 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân theo mẫu số 07 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng (02 bản). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ hướng dẫn này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo tổ 

chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt; thực hiện việc bình xét khen thưởng đảm bảo 

đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định. 

- Gửi báo cáo tổng kết đợt thi đua đặc biệt và hồ sơ đề nghị khen thưởng về 

Phòng Nội vụ (Qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo 

hướng dẫn 129/UBND-NV ngày 22/4/2021 của UBND huyện Văn Lãng) từ ngày 

10 đến hết ngày 15/9/2021. Nếu sau thời gian trên, đơn vị không có hồ sơ trình 

khen thưởng coi như không đề nghị khen thưởng. 

UBND huyện triển khai tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831-2021). Trong quá trình 

triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) để thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐ TĐKT huyện; 

- C,PCVP; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

Lê Tuấn Minh 
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