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HƯỚNG DẪN 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021  
 

Thực hiện Hướng dẫn số 2298/HD-SNV ngày 04/11/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn tổng kết công tác TĐKT năm 2021;  Kế hoạch 

số 14/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện Xuân Trường về triển khai 

thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, để đánh giá kết quả các phong 

trào thi đua, biểu dương khen thưởng thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân 

trong các lĩnh vực công tác năm 2021; Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện 

hướng dẫn các khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện một số nội dung tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, như sau: 

 I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2021 

 1. Nội dung tổng kết 

 1.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kết quả việc triển khai thực 

hiện các nội dung công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung vào các nội dung sau: 

 a, Đối với các khối thi đua của huyện: 

 - Việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021 của khối thi đua và kết quả 

thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao của từng đơn vị, địa phương 

trong khối thi đua. 

 - Những giải pháp trong tổ chức thực hiện; tồn tại, hạn chế trong hoạt động 

của khối thi đua. 

 - Bình xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen 

của UBND tỉnh năm 2021 cho các đơn vị trong khối thi đua có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua. 

- Suy tôn Khối trưởng các khối thi đua năm 2022. 

- Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022. 

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

- Tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Kế 

hoạch số 14/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện triển khai thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, tập trung vào việc đánh giá kết quả đạt 

được trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm; công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, công 

tác phòng chống tham nhũng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ...; những điểm 

mới trong chỉ đạo, tổ chức phát động triển khai phong trào thi đua,trong công tác 

xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương 
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 - Bình xét thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị các cấp khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 - Xác định, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2022. 

1.2. Phương pháp tổng kết 

 - Việc tổng kết được tiến hành từ cơ sở; bình xét, đề nghị khen thưởng phải 

chính xác, công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định tại Luật Thi 

đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 - Các khối thi đua của huyện tổ chức tổng kết, bình xét thi đua, khen 

thưởng năm 2021 trên cơ sở các nội dung, chỉ tiêu thi đua; kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được giao của các đơn vị thành viên trong khối thi đua. 

 - Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, doanh nghiệp tổ chức tổng kết công 

tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2022 gắn với việc tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. 

 2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 

 Căn cứ các nội dung được giao và tình hình thực tiễn của địa phương các 

khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn bám sát nhiệm vụ chính trị và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương để phát động phong trào 

thi đua phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của ngành, đơn vị và địa phương, tập 

trung vào một số nội dung sau: 

 - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 

34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)... Hưởng ứng và phát động 

các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; Thực hiện có hiệu quả công 

tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực canh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư; 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, trong công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới 

nâng cao”; nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và mở rộng mô hình nông thôn 

mới kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững”. Triển khai có 

hiệu quả nội dung các phong trào thi đua và cuộc vận động “Cả nước chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hưởng ứng, triển khai phong trào 

thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống 

và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành 

chính huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2025” do UBND huyện phát động gắn 

với tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện 

Xuân Trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, góp phần 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh đồng thời gắn với việc nâng cao văn hóa công sở, đạo đức 
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công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức. 

 - Thường xuyên quan tâm biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời, đúng 

người, đúng việc, đúng thành tích đạt được; thực hiện công khai dân chủ bình xét 

từ cơ sở, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Chú trọng việc 

phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong 

trào thi đua phát triển, thiết thực hiệu quả. 

3. Bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng 

 3.1. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

a) Danh hiệu thi đua 

 - Đối với tập thể: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ 

thi đua của UBND tỉnh; Cờ thi đua của Chính phủ. 

 - Đối với cá nhân: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh; Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

 b) Hình thức khen thưởng: Giấy khen, Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương. 

3.2. Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Thông tư số 12/2019/TT-

BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 

09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV 

ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 

15/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Nam Định và Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 

của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 

05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh. 

 * Một số lưu ý về tiêu chuẩn xét, đề nghị khen thưởng cho đối tượng là 

Doanh nghiệp, doanh nhân, hộ gia đình, nông dân, công nhân, người lao động 

trong các lĩnh vực: 

 - Xét đề nghị cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân là người đứng đầu 

các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định từ 02 năm 

liên tục trở lên đối với khen thưởng cấp tỉnh và từ 05 năm liên tục trở lên đối với 

khen thưởng cấp nhà nước (tính đến thời điểm xét khen thưởng), có thành tích 

xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phải đảm 

bảo các yêu cầu sau: 

 + Chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản 

thu ngân sách theo quy định của pháp luật. 

 + Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện tốt 

chế độ, chính sách đối với người lao động. 
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 + Thực hiện tốt quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, 

xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 + Tích cực tham gia đóng góp các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, tham 

gia các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động. 

 - Các doanh nghiệp trên địa bàn được khối thi đua bình xét đề nghị các cấp 

khen thưởng phải có xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ như: Thuế, môi trường, 

đất đai, an toàn lao động, mức độ tham gia đóng BHXH… 

 Các cơ quan, các ngành, đơn vị, các xã, thị trấn dựa trên các tiêu chí 

khen thưởng giới thiệu, đề xuất khen thưởng các đối tượng là hộ gia đình, 

nông dân, công nhân, người lao động tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh gửi danh sách và trích ngang thành tích về Hội đồng TĐKT 

huyện trước ngày 10/12/2021 (qua phòng Nội vụ) tổng hợp báo cáo UBND 

huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 

các gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội; 

nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm liên tục trở lên, 

được cấp có thẩm quyền công nhận, giúp đỡ hộ nông dân khác sản xuất kinh 

doanh, thoát nghèo và tạo việc làm ổn định cho người lao động. 

II. BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN 

THƯỞNG NĂM 2021 

  1. Một số lưu ý khi bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

 - Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức bình xét thi đua khen thưởng gắn 

với kết quả hoàn thành nhiệm vụ công tác, việc đánh giá, phân loại tập thể, cá 

nhân năm 2021; lấy kết quả đánh giá, phân loại làm căn cứ xem xét đề nghị danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

 - Đối với các khối thi đua của huyện: Bình xét thi đua, khen thưởng phải 

gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả thực hiện 

Chỉ số cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng và việc chấp hành sự chỉ 

đạo, điều hành, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.  

- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương khi bình xét thi đua, khen 

thưởng đối với cá nhân là cấp trưởng phải gắn với thành tích của cơ quan, đơn vị, 

địa phương cá nhân được giao phụ trách và kết quả đánh giá, xếp loại hoàn thành 

nhiệm vụ năm 2021 của cấp có thẩm quyền. Riêng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện đã bình xét thi đua đề nghị khen thưởng cùng các cấp học vào dịp kết thúc 

năm học 2020 - 2021 nên không xét khen vào cuối năm.   

 - Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng 

kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 
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phương xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận. Sáng kiến, giải pháp 

công tác là căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc” do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ công nhận. 

 - Các tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 

“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” hoặc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc 

phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; được Chủ tịch nước tặng 

thưởng Huân chương thì sau 02 năm nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định được đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (trừ các hình thức khen thưởng chuyên 

đề, đột xuất). 

 - Khi xét đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng theo 

công trạng và thành tích đạt được phải lấy kết quả khen thưởng thành tích toàn 

diện trong công tác của tập thể và cá nhân (khen thưởng thành tích thực hiện 

nhiệm vụ công tác hàng năm) làm căn cứ để xét khen thưởng. Kết quả khen 

thưởng theo chuyên đề, theo đợt, khen thưởng đột xuất được ghi nhận và ưu tiên 

khi xét khen thưởng. 

 - Chưa khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có 

dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ. 

 2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng. 

 a) Về báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước 

 - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải phù hợp 

với hình thức, mức hạng khen thưởng theo quy định. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

địa phương trình khen thưởng chịu trách nhiệm đối với xác nhận về việc chấp 

hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; công 

nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến, đề tài nghiên cứu 

khoa học để làm căn cứ xét khen thưởng. 

 - Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc” hồ sơ gửi kèm báo cáo tóm tắt sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, bản 

sao văn bản công nhận phạm vi ảnh hưởng của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết 

định công nhận đạt giải tại các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh. 

 - Việc đề nghị các hình thức khen thưởng đối với doanh nghiệp thuộc đối 

tượng bắt buộc kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Kiểm 

toán độc lập phải có Báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm 

quyền trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng. Đối với doanh 

nghiệp đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” thuộc đối tượng kiểm toán phải có 

báo cáo kiểm toán (nếu chưa có kết quả kiểm toán của năm đề nghị khen thưởng thì 

sau khi có kết quả kiểm toán thực hiện trình khen thưởng theo quy định). 

b) Về thủ tục, hồ sơ 

-  Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 49, 

50, 51, 52, 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Quyết định số 1109/QĐ-UBND 



6 
 

ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

 - Số lượng hồ sơ: 

 + Đề nghị tặng Huân chương các loại: 05 bộ (bản chính). 

 + Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc”, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 04 bộ (bản chính). 

 + Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng: 02 bộ (bản chính). 

 - Hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp trực tiếp tại Trung tâm giao dịch hành 

chính một cửa huyện đồng thời thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo địa 

chỉ: http://dichvucong.namdinh.gov.vn; 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ 

huyện (kèm theo file báo báo thành tích phông chữ Times New Roman gửi email 

Nguyenchinh189@gmail.com). 

 - Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng kèm 

theo văn bản xác nhận việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối 

với tập thể, cá nhân (Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể các cơ 

quan, đơn vị, địa phương và cá nhân Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải có xác 

nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan cấp trên trực tiếp). 

 - Các văn bản trong hồ sơ khen thưởng có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu 

giáp lai của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; các doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện  quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tổng kết và bình xét đề nghị khen 

thưởng năm 2021 đảm bảo nội dung, tiến độ thời gian quy định. 

 2. Thời gian thực hiện 

 a) Thời gian gửi Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng 

 - Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp gửi báo cáo tổng 

kết công tác TĐKT và chấm điểm thi đua về phòng Nội vụ huyện trước ngày 

05/12/2021. 

 b) Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 

 - Đối với hồ sơ đề nghị tặng Huân chương, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gửi về Phòng Nội vụ huyện trước 

ngày 30/12/2021. 

 - Đối với đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các xã, thị trấn và các 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện xét duyệt gửi danh sách, tóm tắt thành tích và 

file điện tử về Phòng Nội vụ huyện trước ngày 20/12/2021. 

http://dichvucong.namdinh.gov.vn/
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 - Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất 

sắc”, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh gửi về Phòng Nội vụ huyện (kèm file 

báo cáo) trước ngày 25/12/2021. 

 - Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” gửi về Phòng 

Nội vụ huyện trước ngày 20/3/2022. 

 Trên đây là một số nội dung hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2021; trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Hội đồng TĐKT (qua bộ phận TĐKT của 

phòng Nội vụ) để hướng dẫn giải quyết./. 
 

Nơi nhận:     
 - TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

 - Thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 

 - Khối trưởng các khối thi đua; 

 - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Cổng TTĐT huyện; 

 - Lưu: VT, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Ngọc Cường 
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CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG…. 
 

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHEN THƯỞNG NĂM 2021 
 

    Số lượng khen Khen thưởng theo công trạng, thành tích Khen thưởng chuyên đề, đột xuất, khen  

   thưởng trong năm   đạt được    điển hình tiên tiến   
     

Trong đó khen 
          Số lượng khen  

       Số lượng  Số lượng khen      thưởng cho  
     

thưởng cho cá 
         

       khen thưởng  thưởng cho nông    Số lượng khen  nông dân/công  
     

nhân 
       

Ghi Stt Hình thức khen thưởng      cho cá nhân  dân/công    thưởng cho cá  nhân/chiến             

chú 
   

Tổng 
  

Tổng Tỷ lệ là lãnh đạo 
 

nhân/chiến sỹ/người Tổng Tỷ lệ 
 

nhân là lãnh đạo 
 

sỹ/người LĐ      

   số    số % quản lý  LĐ trực tiếp/công số %  quản lý (lãnh  trực tiếp/công  

     Số Tỷ lệ   (lãnh đạo từ  chức, viên chức    đạo từ cấp  chức, viên  

     lượng %   cấp phòng  không làm công tác    phòng trở lên)  chức không  

         trở lên)  quản lý      giữ chức vụ  

                 LĐ, QL  

(1) (2) 
 

(3) 
 

(4) 
(5)= 

(6) 
(7)= 

(8) 
 

(9) (10) 
(11)=  

(12) 
 

(13) (14)   
(4:3) (6:3) 

 
(10:3) 

  

                

I 
KHEN   THƯỞNG   CỦA   ĐƠN   VỊ, ĐỊA                 
PHƯƠNG                  

                  
                   

1 Giấy khen                  

2 Lao động tiên tiến/Chiến sĩ tiên tiến                  

3 Chiến sỹ thi đua cơ sở                  

4 
Tập thể lao động tiên tiến/Đơn vị tiên                 
tiến 

                 

                  

II 
KHEN  THƯỞNG  CẤP  TỈNH,  CẤP BỘ,                 
NGÀNH TW                  

                  
                   

1 Cờ thi đua của tỉnh                  
                   

2 Cờ thi đua Bộ, ngành, đoàn thể TW                  
                  

3 
Tập thể lao động xuất sắc/Đơn vị quyết                 
thắng 

                 

                  
                   

4 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh                  
                   

5 Bằng khen của tỉnh                  
                  

6 
Bằng  khen  Bộ,  ngành,  đoàn  thể  TW                 
(nếu có) 

                 
                  
                   

III KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC                  
                   

1 
Huân chương (ghi rõ các loại, các                  
hạng) 

                 

                  
                   

2 Cờ thi đua của Chính phủ                  
                  

3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ                 
                    

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  
(Ký tên, đóng dấu) 
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