
1 

 

      

UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số:             /SGTVTXD -VP 
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại CC,VC;  

tổng kết thi đua khen thưởng năm 2021  
và đăng ký Kế hoạch năm, đăng ký thi  

đua khen thưởng năm 2022. 

      
            Lào Cai, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

                                                                 

 

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

 
 

 

 

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng năm 2021 

đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng hướng 
dẫn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, đánh giá CC,VC và tổng 
kết thi đua khen thưởng năm 2021, đăng ký kế hoạch năm 2022 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CƠ QUAN HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2021. 

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  

1.1. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Sở, Thanh tra Sở, 

Chi cục giám định: 

Thực hiện đánh giá theo các Điều 4,5,6,7,8 Quyết định số 99/2016/QĐ-

UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh. 

1.2. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tập thể các phòng thuộc Sở: Căn 

cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng và kết quả đánh giá xếp loại công 

chức, để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể phòng. 

1.3. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở. 

Tổ chức đánh giá theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm 

của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (riêng đối với phòng của 

các đơn vị tự đánh giá mức độ hoàn thành theo chức trách nhiệm vụ được giao). 

1.4. Tỷ lệ các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 đối với các tập 

thể: Được thực hiện theo công văn số 5642/UBND-NC ngày 24/11/2021 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc đánh giá, xếp loại tập thể cơ quan hành chính, ĐVSN, cán bộ, 

CCVC và tổng kết công tác năm 2021. Xét không quá 20% trên tổng số các phòng 

chuyên môn, Văn phòng Sở, Chi cục Giám định xây dựng và không quá 20% trên tổng 

số các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 
 

1.5. Hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gồm: 

+ Tờ trình đề nghị xét công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể.  
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+ Biên bản họp;  

+ Bảng chấm điểm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở, 

Thanh tra Sở, Chi cục giám định xây dựng (theo Quyết định số 99/2016/QĐ-

UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh); Bảng chấm điểm tiêu chí đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (Theo Quyết định số 

32/2014/QĐ-UBND). 

+ Bản báo cáo kết quả công tác năm 2021 (trong đó nêu rõ lý do những điểm 

không đạt) kèm theo bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; 

+ Danh mục các tài liệu kiểm chứng (ghi rõ số, trích yếu, ngày tháng năm ban 

hành) theo từng nội dung chấm điểm của đơn vị. 

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức. 

Các phòng chuyên môn, các đơn vị căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 23/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức; Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai về ban hành quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Lào Cai. Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên 

chức yêu cầu phải đảm bảo đúng nguyên tắc đánh giá, tiêu chí xếp loại, trình tự, thủ 

tục và thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức: 

Lưu ý: Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức 

sẽ đánh giá:  

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của Sở, Chánh Văn phòng Sở, 

Trưởng các phòng chuyên môn, Chánh thanh tra Sở, Chi cục Trưởng Chi cục Giám 

định xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị. Đề nghị các đồng chí thuộc đối tượng trên 

gửi file mềm Phiếu đánh giá, xếp loại công chức theo mẫu số 01; Phiếu đánh giá, 

xếp loại viên chức theo mẫu số 02 về Văn phòng Sở để tổng hợp qua email công vụ: 

dtvha-sgtvtxd@laocai.gov.vn 

- Riêng đối với công chức Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, 

viên chức sẽ đánh giá lại kết quả trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng chuyên môn, 

Chánh thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi Cục giám định xây dựng. 

3. Hồ sơ đánh giá, xếp loại: 

a) Đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Chi 

cục Giám định xây dựng hồ sơ gồm: 

+ Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức (theo mẫu số 01) 

+ Biên bản họp phòng, đơn vị và phải ghi rõ ý kiến tham gia của các thành 

viên dự họp đối với từng công chức được đánh giá. 

+ Biểu tổng hợp đánh giá, xếp loại công chức của các phòng, đơn vị.  

Lưu ý:  Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng Hợp đồng l61/2018/NĐ-CP đánh 

giá theo (mẫu số 3) 

b) Đối với viên chức hồ sơ:  

+ Tờ trình đề nghị đánh giá, xếp loại viên chức 
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+ Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức (theo mẫu số 02).  

+ Biên bản họp đơn vị phải ghi rõ ý kiến tham gia của các thành viên dự họp 

đối với từng viên chức được đánh giá. 

+ Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng nơi viên chức công tác đối 

với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. 

+ Biểu tổng hợp đánh giá, xếp loại viên chức của toàn đơn vị. 

4. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

phòng, ban, đơn vị mình và đánh giá, xếp loại công chức, viên chức (theo mẫu gửi 

kèm) gửi hồ sơ về Văn phòng Sở trước ngày 10/12/2021 để tổng hợp (các phòng, 

ban, đơn vị nộp sau ngày 10/12/2021 coi như không đề nghị đánh giá, xếp loại chất 

lượng cuối năm, không xét thi đua - khen thưởng đối với tập thể, cá nhân không 

thực hiện nghiêm túc các quy định về đánh giá xếp loại).  

II. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. Tổng kết phong trào thi đua thường xuyên. 

Việc tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 thực 

hiện theo văn bản số 291/SNV-BTĐKT ngày 16/4/2018 của Sở Nội vụ, theo đó 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện bình xét thi đua công khai dân chủ và 

đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định. 

Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua thường xuyên gắn với thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021, trong đó 

tập trung đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách 

hànhchính, phòng chống tham nhũng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ, 

những điểm mới trong chỉ đạo phong trào thi đua, công tác xây dựng điển hình 

tiên tiến của các phòng, đơn vị.  

2. Sơ kết phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025: 

Các đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở kết quả phong trào thi đua và thực tế 

đã xây dựng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, việc sơ kết phong trào thi đua 

chuyên đề giai đoạn 2021-2025 đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, báo 

cáo kết quả các phong trào thi đua và công tác TĐKT năm 2021, phương hướng, 

nhiệm vụ công tác thi đua năm 2022 của đơn vị theo quy định gửi về Hội đồng 

TĐKT Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 10/12/2021. Trong mục “kiến nghị, 

đề xuất” đề nghị các đơn vị rà soát các hoạt động trọng tâm có liên quan đến 

khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2022 khi tổ chức sơ kết, tổng 

kết thự hiện các văn bản do Trung ương ban hành; đề nghị thống kê và đăng ký 

nội dung cụ thể. Yêu cầu báo cáo ngắn gọn, cụ thể về công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức triển khai, kết quả các phong trào thi đua; xây dựng, nhân rộng điển 

hình tiên tiến của các đơn vị có số liệu cụ thể. 

2. Đăng ký thi đua, Khen thưởng năm 2022: 

Các phòng, ban, đơn vị đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2022 gửi Bảng 

tổng hợp đăng ký gửi về Văn phòng Sở trước ngày 30/12/2021 
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3. Công tác thi đua, khen thưởng 

3.1. Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh: 

Các phòng, ban, đơn vị căn cứ 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; 

thông tư 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 tháng 7 năm 2017; Thông tư 

05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ khoản 7 điều 2 

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; Quyết định số 

50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội 

dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định 

42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 về sửa đổi một số điều của QĐ 50/2017/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017; Đề xuất khen thưởng đảm bảo theo đúng quy định; công 

văn số 291/SNV-TĐKT ngày 16/4/2018 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện 

một số điều trong quyết định 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; công văn số 

1561/SNV-TĐKT ngày 17/11/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tổng kết phong 

trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021. 

3.2. Đề nghị khen thưởng Bộ GTVT:  

- Các phòng, ban, đơn vị căn cứ 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; thông tư 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 tháng 7 năm 

2017; Nghị định 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018 của Bộ giao thông vận tải 

hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải; công 

văn số 12187/BGTVT-TCCB ngày 17/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải về 

việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và đăng ký thi đua, khen 

thưởng năm 2022. 

- Riêng đối với khen thưởng trong trong phong trào thi đua “Xây dựng và 

phát triển Giao thông nông thôn – miền núi” giao cho phòng Quản lý Giao 

thông tham mưu, đề xuất các huyện, xã, cá nhân là điển hình xuất sắc, có nhiều 

bài học kinh nghiệm, nêu gương tốt cho các địa phương học tập (theo hướng 

dẫn số 12187/BGTVT-TCCB ngày 17/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải).  

3.3. Đề nghị khen thưởng Bộ Xây dựng: 

Các phòng, ban, đơn vị căn cứ 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; 

thông tư 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 tháng 7 năm 2017; Nghị định 

04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn công tác thi đua, 

khen thưởng ngành Xây dựng. 
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3.4. Một số lưu ý:  

- Đối với các phòng của các đơn vị sự nghiệp Hội đồng thi đua khen 

thưởng của Sở chỉ công nhận Danh hiệu lao động tiên tiến trên kết quả bình xét 
của các đơn vị. 

- Các tập thể, cá nhân trình khen thưởng phải đảm bảo là các tập thể, cá 
nhân tiêu biểu xuất sắc, có thành tích nổi bật, điển hình tiên tiến trong các phong 

trào thi đua. 

- Đối với cá nhân là công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý khi 

trình khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước phải căn cứ theo kết quả phân xếp loại 
công chức, viên chức hàng năm; không đề nghị trình khen trưởng cấp tỉnh, cấp 

Nhà nước cho người đứng đầu phòng, đơn vị nếu năm 2021 tập thể phòng, đơn vị 
không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Tất cả báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân trình đề nghị khen thưởng 
cấp tỉnh và cấp Nhà nước nếu có 02 tờ trở lên đều phải đóng dấu giáp lai của 

đơn vị trình khen thưởng. 

- Thời gian trong báo cáo: Báo cáo thành tích phải thể hiện từ khi 
được khen thưởng lần trước đến năm đề nghị khen thưởng phải liên tục 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (có số các quyết định đánh giá mức độ phân 
xếp loại hàng năm).  

- Cá nhân là công chức, viên chức khi trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 
khen thưởng hoặc trình đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ, các sáng 

kiến (giải pháp, ứng dụng...) được công nhận, áp dụng hiệu quả: phải nêu cụ thể 
tên sáng kiến, quyết định công nhận, đánh giá hiệu quả mang lại của từng sáng 

kiến trong thực tế và bản phô tô văn bản chứng nhận sáng kiến theo quy định tại 
điểm d, khoản 4, điều 20, Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 

của UBND tỉnh; điểm d, khoản 2, điều 49 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 2013. 

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu “tập thể lao động xuất 

sắc” phải nêu tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn 
vị; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đánh giá hoàn 
thành nhiệm vụ trở lên; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”; tổng số cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. 

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

- Thời gian nộp hồ sơ: Các phòng, ban, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị khen 
thưởng cho tập thể, cá nhân trước ngày 10/12/2021 để tổng hợp. Hồ sơ khen 

thưởng được gửi bằng hình thức văn bản và gửi file điện tử về địa chỉ: dtvha-

sgtvtxd@laocai.gov.vn 
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- Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách đề nghị các danh hiệu thi 

đua và hình thức khen thưởng của đơn vị (01 bản);  

+ Báo cáo tổng kết công tác TĐKT của đơn vị (01 bản); 

+ Biên bản họp bình xét thi đua khen thưởng của đơn vị (01 bản);  

+ Danh sách đề nghị khen thưởng đề nghị các phòng, ban, đơn vị tổng hợp 
theo (Mẫu biểu 04). 

- Số lượng hồ sơ: 

+ Đối với các Danh hiệu đề nghị khen thưởng cấp cơ sở: 01 bản (riêng 

Danh hiệu lao động tiên tiến các phòng, ban, đơn vị tổng hợp bảng trích ngang 
tóm tắt thành tích theo (Mẫu biểu 05).  

- Đối với đề nghị khen thưởngcấp tỉnh: 03 bản 

- Đối với đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước: Bằng khen Thủ tướng Chính 

phủ: 05 bản; Huân chương lao động: 06 bản. 

+ Mẫu báo cáo thành tích theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ.  

(Công văn và các mẫu biểu đính kèm được đăng tải trên trang điện tử 

https://sgtvtxd.laocai.gov.vn mục Thi đua – Khen thưởng/Văn bản triển khai) 

Khi Hội đồng TĐKT xét duyệt xong, sẽ có thông báo cho các đơn vị có cá 

nhân được khen thưởng hoàn thiện báo cáo thành tích theo quy định (Thủ tục, hồ sơ, 

báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, 

khen thưởng và Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). 

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG; KẾ 

HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 

1. Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch công 

tác năm của phòng, ban, đơn vị: 

Các phòng, ban, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021 

để xây dựng và ban hành kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 sát với 

tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng tháng, quý để đảm bảo 

phát huy cao nhất vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng là động lực quan 

trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

2. Đề xuất nội dung trong kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 2021; 

Kế hoạch công tác năm  năm 2022: 

Để việc xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Sở năm 2022 

đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và phát huy cao nhất vị trí, vai trò của công tác thi 

đua, khen thưởng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đề 

nghị các phòng, ban, đơn vị rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất đưa vào Kế 

hoạch công tác thi đua, khen thưởng Sở năm 2022, có văn bản đăng ký gửi về Văn 

phòng Sở trước ngày 30/12/2021 để tổng hợp.  

https://sgtvtxd.laocai.gov.vn/
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Nhận được công văn này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở khẩn trương 

triển khai thực hiện, nộp hồ sơ và gửi file điện tử về địa chỉ: dtvha-

sgtvtxd@laocai.gov.vn (qua đ/c Hà - Chuyên viên Văn phòng Sở) đúng thời gian 

quy định./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;                                                                                                   
- Lãnh đạo Sở; 
- HĐTĐKT Sở; 
- Lưu VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Nguyễn Quốc Huy 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:dtvha-sgtvtxd@laocai.gov.vn
mailto:dtvha-sgtvtxd@laocai.gov.vn

		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-12-01T14:26:38+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Nguyễn Quốc Huy<nqhuy-sgtvtxd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-30T14:29:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải - Xây dựng<contact-sgtvtxd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-30T14:29:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải - Xây dựng<contact-sgtvtxd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-30T14:30:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải - Xây dựng<contact-sgtvtxd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




