
SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Số:         /BTĐKT-NV

V/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết
phong trào thi đua năm học 2019-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2020

     
Kính gửi:    

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để chuẩn bị tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm học
2019-2020, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn một số nội dung về việc
tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm học 2019-2020, cụ thể
như sau:

I. Tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm học 2019-
2020:

1. Việc bình xét khen thưởng thực hiện theo quy định tại các văn bản
sau:

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật  Thi  đua,  Khen  thưởng  năm  2013;  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 và  Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ
quy định chi tiết  thi hành một số điều của 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.

-  Các  văn bản của UBND tỉnh:  Quyết  định số 04/2018/QĐ-UBND ngày
18/01/2018 ban hành Quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn
tỉnh; Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019  Sửa đổi một số nội dung
của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –
Vũng  Tàu  ban  hành  kèm  theo  Quyết  định  số  04/2018/QĐ-UBND  ngày
18/01/2018; Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 ban hành Quy định
về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh;
Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy định của Hội đồng
sáng kiến cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đánh giá ảnh hưởng của sáng kiến trong
phạm  vi  cấp  tỉnh  và  cấp  toàn  quốc;  Hướng  dẫn  số  12378/HD-UBND  ngày
28/12/2019 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, phân loại tập thể lãnh đạo, quản
lý; cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người
lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ
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quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội có tính chất
đặc thù năm 2019 và Hướng dẫn số 66/SNV-TĐKT ngày 18/01/2018 của Sở Nội
vụ về việc thực hiện Quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm
theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018; Hướng dẫn số 207/HD-
HĐSK ngày 27/3/2019 của Hội đồng sáng kiến tỉnh về việc công nhận sáng kiến ở
cơ sở và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để áp dụng trong công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Một số vấn đề cần lưu ý khi bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng

a) Việc tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP
ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định
88/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày
09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Tỷ lệ đánh giá
hoàn  thành  xuất  sắc  nhiệm  vụ,  thực  hiện  theo  quy  định  132-QĐ/TW  ngày
08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương: “Số lượng tập thể, cá nhân được xếp
loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn
thành tốt nhiệm vụ" theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm
vụ tương đồng”. 

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức được thể hiện bằng quyết
định xếp loại và trong báo cáo thành tích phải ghi cụ thể số quyết định, ngày,
tháng, năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể, cá nhân
đề nghị khen thưởng của cấp có thẩm quyền.

b) Các đơn vị, địa phương tổ chức xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở bảo đảm
nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học và chỉ xét duyệt đối với những sáng kiến đã được
áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác, đem lại lợi ích,
hiệu quả lớn về mặt kinh tế - xã hội, có ảnh hưởng trong phạm vi ngành, đơn vị,
địa phương và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng công
chức, viên chức đang đảm nhận hoặc phụ trách. Kết quả đánh giá sáng kiến được
thể hiện bằng quyết định công nhận và trong báo cáo thành tích phải ghi rõ số
quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận sáng kiến.

c) Đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể, khi đề nghị danh hiệu “Cờ thi
đua của UBND tỉnh” và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà
nước thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ”.

II. Hồ sơ, thời gian trình và địa điểm nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

1. Hồ sơ

- Các đơn vị, địa phương báo cáo thống kê số lượng tập thể và cá nhân được
khen thưởng cấp cơ sở và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng năm học 2019-2020
(theo mẫu phụ lục I, II đính kèm). 

- Mẫu Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xét khen thưởng: danh hiệu “Cờ thi đua
của UBND tỉnh”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (theo mẫu số 1 đính kèm);
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (theo
mẫu số 2 đính kèm) và Biên bản họp xét khen thưởng (theo mẫu số 3 đính kèm).
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- Số lượng báo cáo thành tích: 

+ Huân chương các loại, danh hiệu Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 04
bộ (bản chính);

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu “Cờ thi đua của Chính
phủ”: 03 bộ (bản chính);

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, danh hiệu “Cờ thi đua của UBND
tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Tập thể Lao động xuất sắc”: 01 bộ (bản chính).

* Ngoài các hồ sơ trên, để có cơ sở thẩm định, yêu cầu các đơn vị, địa
phương bổ sung thêm các hồ sơ sau:

-  Trường hợp đề nghị tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”:

+ Đối với tập thể: Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập
thể hàng năm kể từ khi được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Đối với cá nhân: Quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng kiến
của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp cơ sở; Quyết định  xếp loại cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động hàng năm kể từ khi được tặng Bằng khen của Chủ
tịch UBND tỉnh.

- Trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng: 

+ Đối với tập thể: Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập
thể hàng năm kể từ khi được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân
chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì.

+ Đối với cá nhân: Các quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng
kiến của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh (bản sao); Quyết định xếp loại cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm kể từ khi được tặng Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao
động hạng Nhì.

- Trường hợp đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”:

Bổ sung các hồ sơ sau: Quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng
kiến của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh (bản sao) của 01 trong 03 năm
trước thời điểm đề nghị; các quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ
sở” (bản sao) của 03 năm trước thời điểm đề nghị.

- Trường hợp đề nghị tặng thưởng“Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”: 

+ Đối với tập thể: Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập
thể trong 02 năm trước thời điểm đề nghị.

+ Đối với cá nhân: Các quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận sáng
kiến của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp cơ sở (bản sao); Quyết định xếp loại
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 02 năm trước thời điểm đề nghị.

- Đối với các cụm, khối thi đua thuộc các đơn vị, địa phương: Đề nghị nộp
Quy chế tổ chức hoạt động, bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua và Tờ trình,
biên bản họp xét thi đua của các cụm, khối thuộc sở, huyện, thị xã, thành phố.

2. Về thời gian trình và địa điểm nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng:
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a) Thời gian:

- Khen thưởng cấp tỉnh: Để không ảnh hưởng đến quy trình ISO đang thực
hiện tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện
theo đúng thời gian quy định như sau:

 + Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen của
UBND tỉnh trình trước ngày 30/7/2020;

+ Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” và “Chiến sĩ thi
đua cấp tỉnh” trình từ ngày 25/7 đến ngày 30/7 năm 2020;

- Khen thưởng cấp Nhà nước: Hồ sơ đề nghị Huân chương Lao động các
hạng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn
quốc trước ngày 10/8/2020.

b) Địa điểm: 

+ Đối với danh hiệu “Cờ Thi đua của UBND tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua cấp
tỉnh”,  “Tập thể Lao động xuất sắc”, Bằng khen của UBND tỉnh: Hồ sơ đề nghị
nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh,  số 04 đường Phạm Văn Đồng,
phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, đồng thời gửi file điện tử của hồ sơ đến
địa chỉ mail công vụ của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh (btdkt@sonoivu.baria-
vungtau.gov.vn), khuyến khích các đơn vị nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực
tuyến của tỉnh, địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 

+ Đối với khen thưởng cấp Nhà nước: Hồ sơ đề nghị nộp tại Ban Thi đua –
Khen thưởng tỉnh, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố
Bà Rịa.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn chuẩn bị tổng kết phong trào thi đua
năm học 2019-2020,  Ban Thi  đua -  Khen thưởng tỉnh đề nghị các đơn vị,  địa
phương quan tâm và triển khai thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:                                
- Như trên (để t/h);                                                    
- UBND tỉnh (để b/c);
- Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo 
các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT,NV.
                                                

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Thúy Ái
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