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      Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng, Quyết định ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Cao 

Bằng;  

Thực hiện Công văn số 2481/SNV-BTĐKT ngày 03/12/2020 của Ban Thi 

đua, Khen thưởng  Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc tổng kết phong trào thi đua, 

công tác khen thưởng năm 2020. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn các đơn vị thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng năm 2020 

như sau: 

I. Nguyên tắc, căn cứ, quy trình xét tặng danh hiệu thi đua và khen 

thưởng 

1. Nguyên tắc, căn cứ 

- Việc bình xét thi đua khen thưởng của các đơn vị phải thực hiện dân chủ, 

công khai, minh bạch, chính xác, tạo động lực, động viên, lôi cuốn, khuyến 

khích được các đơn vị, cá nhân phát huy được tính năng động, sáng tạo vươn lên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; 

khen thưởng tập thể, cá nhân phải đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ hợp lý giữa các phòng, 

bộ phận trong cùng một cơ quan, đơn vị, chỉ lấy kết quả thành tích toàn diện để 

làm căn cứ xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Kết quả khen 

thưởng phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề) được ghi nhận và ưu tiên khi xét 

khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên xét khen thưởng (chú trọng ưu tiên khen 

thưởng tập thể nhỏ, người làm việc trực tiếp). 

2. Quy trình xét khen thưởng 
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- Bình chọn công khai, dân chủ; tiến hành từ cơ sở; phát huy vai trò của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. 

- Các bước tiến hành: Báo cáo thành tích trước, bình chọn sau; bình chọn 

cá nhân trước, tập thể sau; danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng sau; 

hình thức thấp, mức khen thấp tiến hành trước; hình thức cao, mức khen cao hơn 

tiến hành sau. 

3. Không xét khen thưởng đối với những trường hợp  

- Cá nhân mới tuyển dụng có thời gian làm việc dưới 10 tháng. 

- Tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua hoặc có đăng ký thi đua nhưng 

không có hồ sơ, gửi hồ hơ chậm so với quy định. 

- Cá nhân trong 01 năm nghỉ nghỉ việc trên 40 ngày (trừ cán bộ nữ nghỉ 

thai sản theo chế độ đã quy định). 

- Cá nhân được cơ quan cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng tự ý không tham 

gia khóa học hoặc tham gia nhưng bị phê bình, nhắc nhở, không được cấp chứng 

nhận, chứng chỉ. 

- Những tập thể có cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính, vi phạm an 

toàn giao thông; vi phạm pháp luật đang xem xét kỷ luật có kết luận bản án. 

II. BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020 

Trên cơ sở các đơn vị, cá nhân đăng kí danh hiệu thi đua từ đầu năm 2020, 

các đơn vị thực hiện việc bình xét thi đua khen thưởng như sau: 

1. Xét trình khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

a) Danh hiệu thi đua cấp ngành 

 - Đối với cá nhân: Danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 

 - Đối với tập thể: Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến". 

b) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh 

- Đối với cá nhân: Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh"; Bằng khen của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”. 

- Đối với tập thể: Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", Bằng khen của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”. 

c) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước 

Đối với cá nhân: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao 

động. 



3 

 

 

2. Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

a) Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền xét 

khen thưởng của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” thực hiện theo Điều 9, Quyết định 

08/2018/QĐ-UBND. 

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” thực hiện theo Điều 13, Quyết 

định 08/2018/QĐ-UBND. 

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” thực hiện theo Điều 10, Quyết định 

08/2018/QĐ-UBND. 

b) Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền xét 

khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" thực hiện theo Điều 11, Quyết 

định 08/2018/QĐ-UBND. 

- Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" thực hiện theo Điều 14, Quyết 

định 08/2018/QĐ-UBND. 

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo điểm a, 

mục 1; điểm b, mục 2 Điều 20, Quyết định 08/2018/QĐ-UBND. 

c) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước Các hình thức 

khen thưởng cấp nhà nước: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương 

Lao động thực hiện theo Luật thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật thi đua, khen thưởng và quy định tại các điều: 22, 23, 24, 38, 

39 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP. 

3. Hồ sơ, thủ tục trình khen thưởng 

- 01 tờ trình đề nghị chung các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

bao gồm cả các danh hiệu, hình thức bậc cao (cấp tỉnh, Nhà nước). 

- Biểu tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng (01 

biểu/loại). 

- Biển bản (01 bản). 

- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Lao động 

tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể Lao động tiên tiến” (01 bản/loại). 

Sau khi có kết quả xét thi đua cấp ngành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

sẽ thông báo và hướng dẫn các tập thể, cá nhân đủ điều kiện trình khen thưởng 

cấp tỉnh, cấp Nhà nước hoàn thành báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng. 
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(Các mẫu biểu, báo cáo và các văn bản quy định về xét thi đua được 

gửi đính kèm). 

4. Thời gian thực hiện  

Các đơn vị, phòng chuyên môn họp xét trước ngày 15/12/2020. 

Các thủ tục, hồ sơ gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội qua Văn 

phòng Sở trước ngày 21/12/2020. Đơn vị nộp hồ sơ không đúng thời gian, Hội 

đồng thi đua, khen thưởng của Sở không bình xét thi đua năm 2020. Hồ sơ đề 

nghị khen thưởng các đơn vị gửi kèm bản mềm qua địa chỉ  

vanphongsocb.ldtbxh@gmail.com để tổng hợp trình Hội đồng thi đua, khen 

thưởng của ngành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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