
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 
Số:  148 /SKHCN-VP 

V/v đăng ký tiêu chí thi đua năm 2020 

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

 
Lạng Sơn, ngày  04 tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi: Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 
về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-CIIQLCN ngày 25/02/2020 về triển khai thực 
hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020 Cụm thi đua số II- Các cơ quan 
Quản lý chuyên ngành; Quyết định số 102/QĐ-CIIQLCN ngày 24/5/2019 của 
Cụm II- Các Cơ quan Quản lý chuyên ngành về việc ban hành Quy định thang 
điểm, phương pháp chấm điểm các nội dung thi đua Cụm II- Các cơ quan Quản 
lý chuyên ngành. 

 Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký tiêu chí thi đua năm 2020 như sau: 
 

Stt Nội dung 
Điểm 

 chuẩn 

Điểm 

đăng ký 

thi đua 

I 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ  

(kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu do UBND tỉnh giao) 
100 100 

II 
THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, 
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC; 
XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

20 20 

III 
THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, 
KHEN THƯỞNG 

30 30 

1 

Xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện 
công tác thi đua khen thưởng 

Mỗi văn bản, quy chế không ban hành hoặc ban hành 
không đúng thời gian quy định, trừ 01 điểm 

05 05 

Tổ chức, phát động, triển khai thực hiện phong trào 
thi đua tại cơ quan, đơn vị 

05 05 

- Kịp thời phát động phong trào thi đua thường xuyên: tối 
đa 03 điểm; 

03 03 2 

- Kịp thời phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo 
chuyên đề: tối đa 02 điểm 

02 02 

3 
Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết 
nhân rộng các điển hình tiên tiến 

05 05 



- Có kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến 02 02 

- Có điển hình tiên tiến tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân 
rộng với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng 

03 03 

+ Phạm vi cơ quan, đơn vị: 01 điểm   

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 
của tỉnh, trung ương: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh 
Truyền hình tỉnh, Trang Thông tin điện tử Thi đua- Khen 
thưởng tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương…: 
Tối đa 03 điểm. 

  

Chất lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng 05 05 

- 100% hồ sơ khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên được duyệt: 
05 điểm. 

05 05 

- Có dưới 20% hồ sơ trình khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên 
không đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 03 điểm. 

  

- Có từ 20% hồ sơ trở lên trình khen thưởng từ cấp tỉnh 
trở lên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 01 điểm. 

  

4 

- Đơn vị không trình khen thưởng cấp tỉnh trở lên trong 
năm:0 điểm. 

  

Các nội dung khác (Bồi dưỡng nghiệp vụ; Công tác 
kiểm tra giám sát và thực hiện chế độ thông tin báo 
cáo 6 tháng, 01 năm và các báo cáo khác) 

05 05 

- Công tác kiểm tra, giám sát về TĐKT tại đơn vị: 01 
điểm. 

01 01 

- Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ TĐKT: tối đa 01 điểm 

+ Tổ chức hội nghị bồi dưỡng về TĐKT tại đơn vị: tối đa 
01 điểm 

+ Các hình thức khác (lồng ghép; tham gia tập huấn tại 
tỉnh…): tối đa 0,5 điểm. 

01 01 

5 

- Chế độ thông tin, báo cáo: 03 điểm (không ban hành 
hoặc ban hành chậm 01 báo cáo: trừ 01 điểm). 

03 03 

6 Điểm thưởng 05 05 

- 
Có nhân tố mới, mô hình mới, đem lại hiệu quả rõ nét 
trong năm 

02 02 

- 
Là đơn vị Trưởng cụm hoặc Phó trưởng cụm trong năm có 
nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các hoạt động cụm 
thi đua 

01 01 

- Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp tăng so 
với năm trước và chiếm tỷ lệ cao so với các đơn vị trong 

01 01 



cụm. 

Nếu tỷ lệ cao nhất cụm nhưng không tăng so với năm 
trước, thưởng tối đa 0,5 điểm. 

- 
Tổ chức nhiều phong trào thi đua hoặc có phong trào thi 
đua sáng tạo, đột phá trong năm 

01 01 

 Tổng cộng 150 150 

Trên đây là nội dung đăng ký tiêu chí thi đua năm 2020 của Sở Khoa 
học và Công nghệ./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở TN&MT; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 

 
 

Nguyễn Thị Hà 
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