
 

 

   

BẢNG CHẤM ĐIỂM  
Cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2021 

(Kèm theo báo cáo số        /BC-BDT ngày       /12/2021 của Ban Dân tộc tỉnh) 
 
 

TT Nội dung các chỉ tiêu 
Điểm 

quy định 

Đơn vị 

tự chấm 

Điểm khối 
chấm 

I 
Thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị 

được giao. 
65 64 

 

1 
Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 
45 45 

 

 
Thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu 
kế hoạch sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng và đăng ký thi 

đua với tỉnh đạt điểm tối đa 

  

 

 

Mỗi nhiệm vụ không hoàn thành so với kế hoạch trừ 0,5 
điểm, (Trường hợp nếu có văn bản nhắc nhở, phê bình của 

cơ quan cấp trên mỗi văn bản trừ 1 điểm) nếu mức độ sai 
phạm nghiêm trọng sẽ không xét thi đua trong năm đó. 

  

 

2. 

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội bộ 

cơ quan. (Thực hiện tốt các nhiệm vụ nội bộ cơ quan đạt 

điểm tối đa, thực hiện chưa tốt mỗi nhiệm vụ trừ 0,5 điểm). 

15 15 

 

2.1 
Thực hiện hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo 
kế hoạch 

1 1 
 

2.2 
Giải quyết xong 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân đúng quy định;  
1 1 

 

2.3 
Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm; khen 
thưởng, kỷ luật; chính sách nâng lương, nâng lương trước 

thời hạn theo đúng quy định. 

2 2 
 

2.4 
Áp dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 
động chuyên môn và duy trì tốt hoạt động Cổng thông tin 

điện tử của đơn vị  

2 2 
 

2.4.1 
Xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm trước liền kề đạt mức 
tốt chấm 1 điểm; khá chấm 0,5 điểm; mức trung bình và yếu, 
không chấm điểm. 

  
 

2.4.2 
Cổng thông tin điện tử xếp loại tốt chấm 1 điểm; khá chấm 
0,5 điểm; trung bình và kém không chấm điểm). 

  
 

2.5 
Thực hiện đánh giá cán bộ công chức, viên chức trong cơ 
quan đúng quy định (theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2020). 

2 2 
 

2.6 
Ban hành kế hoạch công tác văn thư lưu trữ và triển khai, thực 
hiện đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ. 

1 1 
 

2.7 
Thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quản lý tốt tài chính, 

tài sản được giao theo quy định. 
1 1 

 

2.8 Thực hành tiết kiệm chi thường xuyên từ 10% trở lên. 1 1  

2.9 
Thực hiện quy chế dân chủ và công khai đầy đủ các nội dung 
theo quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 

1 1 
 

2.10 Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 1 1  

2.11 
Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã 

hội. 
1 1 

 

2.12 Đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ 1 1  

3 
Thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính của các cơ 

quan, đơn vị. 
5 4 

 

3.1 Có kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đúng 1,5 1,5  



2 
 

 

thời gian quy định chấm điểm tối đa, chậm so với thời gian 

quy định trừ 0,5 điểm. 

3.2 
Có đủ báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính đúng 
thời gian quy định chấm điểm tối đa, thiếu báo cáo hoặc 

chậm so với thời gian quy định trừ 0,5 điểm. 

1,5 1,5 
 

3.3 

Kết quả chỉ số Cải cách hành chính của cơ quan năm trước 
liền kề (Tổng điểm đạt được từ 95 điểm trở lên chấm điểm 

tối đa; tổng điểm từ 90-94 chấm 1,5 điểm; tổng điểm từ 85 
điểm đến 89 điểm chấm 01 điểm; tổng điểm từ 80 đến 84 
điểm chấm 0,5 điểm; tổng điểm dưới 80 điểm không chấm 

điểm) 
(88,9 điểm) 

2 1 

 

II 
 Xây dựng Đảng, cơ quan; các tổ chức đoàn thể đạt các 

tiêu chuẩn sau: 
10  10 

 

1 Tổ chức Đảng: 4   

1.1 Tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 4  

1.2 Tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 2   

1.3 Tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ 1   

1.4 Tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ 0   

2 Cơ quan: 4   

2.1 Cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 4  

2.2 Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ 2   

2.3 Cơ quan hoàn thành nhiệm vụ 1   

2.4 Cơ quan không hoàn thành nhiệm vụ 0   

3 Các tổ chức đoàn thể: 2   

3.1 
Các tổ chức đoàn thể vững mạnh hoặc hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ 

2 2 
 

3.2 
Có tổ chức đoàn thể đạt loại khá hoặc hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 
1  

 

3.3 
Có tổ chức đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn 
thành nhiệm vụ 

0  
 

III 

Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính 

sách, pháp luật và nhiệm vụ về công tác TĐKT theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh. (Thực hiện 

tốt các nhiệm vụ về công tác TĐKT đạt điểm tối đa, thực 

hiện chưa tốt mỗi nhiệm vụ trừ 0,5 điểm). 

20  20 

 

1 
Hàng năm cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành các văn bản 
chỉ đạo công tác TĐKT kịp thời, sát thực 

2 2 
 

1.1 Ban hành kịp thời, sát thực 2   

1.2 Có ban hành nhưng chưa kịp thời, sát thực 1,5   

1.3 Không ban hành 0   

2 

Có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào 

thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, do ngành, đoàn 
thể phát động trong năm. 

2 2 

 

2.1 Thực hiện tốt 2   

2.2 Có thực hiện nhưng chưa hiệu quả 1,5   

2.3 Không triển khai thực hiện  0   

3 

Xác định được mục tiêu, chỉ tiêu (trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ được giao) để đăng ký thi đua với UBND tỉnh. Có 
tổ chức đăng ký thi đua cho các tập thể, cá nhân trực thuộc. 

2 2 

 

3.1 Có tổ chức đăng ký thi đua 2   

3.2 Tổ chức đăng ký thi đua muộn 1,5   



3 
 

 

3.3 Không đăng ký thi đua 0   

4 
Có những nội dung đổi mới về công tác TĐKT (đem lại hiệu 
quả rõ rệt, so sánh với năm trước) 

2 2 
 

4.1 

 Có nội dung đổi mới (Thể hiện rõ nội dung đổi mới trong 
báo cáo tổng kết TĐKT năm 2021 của đơn vị hoặc có tài liệu 

kiểm chứng rõ ràng, cụ thể gửi các thành viên trong khối thi 
đua) 

Thể hiện trong BC 

2  

 

4.2 Không có nội dung đổi mới 0   

5 

Xây dựng điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị: Có ban 
hành kế hoạch và có bài viết về gương điển hình tiên tiến 

được nêu gương trên các phương tiện thông tin đại chúng 
của TW và địa phương  
(đơn vị trích dẫn rõ bài viết về gương điển hình tiên tiến 

được đăng tải tại thời gian, địa chỉ nào?) 
Đăng ngày 01/10/2021 tại website bandantoc.laocai.gov.vn 

3 3 

 

5.1 Thực hiện tốt 3   

5.2 Có thực hiện nhưng chưa hiệu quả 2   

5.3 Không triển khai thực hiện 0   

6 

Chấp hành đúng quy định của Pháp luật về bình xét danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. 
Quy định này được áp dụng trong cả phong trào thi đua 

chuyên đề (áp dụng đối với hồ sơ trình khen thưởng cấp tỉnh 
và Nhà nước) 

3 3 

 

6.1 Thực hiện đúng quy định  3   

6.2 
Hồ sơ trình khen thưởng không đảm bảo tỷ lệ theo quy định 

về cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo và người lao động trực tiếp 
-1 

  

6.3 Có từ 1-5 hồ sơ không đủ điều kiện của năm trước liền kề. -1   

6.4 Có từ 6-10 hồ sơ không đủ điều kiện của năm trước liền kề  -1,5   

6.5 Có từ 11 hồ sơ không đủ điều kiện của năm trước liền kề  -2   

7 Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác TĐKT 2 2  

7.1 Thực hiện tốt, đúng thời gian quy định 2   

7.2 
Thực hiện chậm so với thời gian quy định (mỗi văn bản trừ 
0,5 điểm) 

 
  

7.3 Không thực hiện 0   

8 

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra về công tác Thi đua, Khen 

thưởng hàng năm (Kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra) 
Kế hoạch số 10/KH-BDT ngày 04/02/2021 và Báo cáo tự 

kiểm tra số 217/BC-BDT ngày 25/10/2021 

2 2 

 

8.1 Thực hiện tốt 2   

8.2 Có thực hiện nhưng chưa hiệu quả 1,5   

8.3 Không thực hiện 0   

9 
Thành viên khối thực hiện các quy định của khối thi đua 
(VD: tham gia đúng thành phần, tích cực trong các hoạt 

động của khối...) 

1 
1  

9.1 Thực hiện đúng quy định của khối 1   

9.2 Có thực hiện nhưng chưa đúng quy định 0,5   

9.3 Không thực hiện 0   

10 
Thực hiện có hiệu quả Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 
năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai(01/10/1991 – 01/10/2021) 

1 1 
 

IV 
Điểm thưởng dành cho hoàn thành vượt mức các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao  
5 5 

 



4 
 

 

Thực hiện vượt kế hoạch nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế 

hoạch đăng ký đầu năm (Mục 1, phần I); mỗi chỉ tiêu, nhiệm 
vụ vượt kế hoạch được thưởng 1 điểm nhưng không quá 5 

điểm (Đơn vị tự chấm điểm phải liệt kê từng chỉ tiêu, nhiệm 
vụ vượt kế hoạch) 

 
Nhiệm vụ 1: Phát động phong trào “hành trình về nguồn” 

với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và lãnh đạo Ban 
1  

 

 
Nhiệm vụ 2: Tổ chức thành công Hội nghị “thầy mo, thầy 
cúng, thầy then” tại Bắc Hà 

1  
 

 
Nhiệm vụ 3: Tổ chức Hội thảo về cách viết và tên gọi dân tộc 
Hmông để đề xuất lên Uỷ ban Dân tộc 

1  
 

 
Nhiệm vụ 4: Tổ chức hội thảo Khoa học “phát triển nguồn 
nhân lực các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội” 

1  
 

 

Nhiệm vụ 5: Tổ chức thành công Kỷ niệm 75 năm ngày 

truyền thống cơ quan công tác dân tộc và biểu dương người 
có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai 

1  

 

 

Nhiệm vụ 6:  Tổ chức vượt mức 07 hội nghị, xây dựng mô 

hình điểm về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết 
thống 

1  

 

 
Nhiệm vụ 7: Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật dành cho 

đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hình thức sân khấu hoá 
1  

 

 
Nhiệm vụ 8: Tổ chức vượt mức 13 Hội nghị tuyên truyền, phổ 
biến nội dung công tác bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình 

1  
 

 Nhiệm vụ 9: 1   

 ...    

 Tổng điểm = I + II + III + IV  100 99  
 

Ghi chú:  

- Đối với đơn vị đặc thù chấm điểm tối đa mục 2.4. 

- Tại mục IV: Vượt chỉ tiêu kế hoạch là vượt về số nhiệm vụ phát sinh đột xuất ngoài Kế 
hoạch; vượt về thời gian hoàn thành trước thời gian quy định  được tính là vượt mức. 
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