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HƯỚNG DẪN 

Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng  

Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X  

và các ngày lễ lớn trong năm 2020 

 

Thực hiện Văn bản số 1365/PĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBDN tỉnh về 

Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, 

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020; 

Văn bản số 442/PĐ-UBND ngày 01/5/2020 của UBND tỉnh về phát động Đợt thi 

đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. 

Căn cứ Hướng dẫn số 194/HD-SNV ngày 14/8/2020 của Sở Nội vụ về việc 

tổng kết Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, 

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020 

và các văn bản phát động của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tổng kết Đợt thi đua đặc biệt như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá, tổng kết công tác tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của Đợt thi 

đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

- Biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong Đợt thi đua, qua đó đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, 

nêu gương các điển hình tiên tiến để học tập, làm theo. 

2. Yêu cầu 

Việc tổng kết Đợt thi đua phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các 

tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự 

tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ của các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

và thông qua Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi 

đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về việc 

tổ chức phát động, triển khai Đợt thi đua. 
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2. Đánh giá kết quả Đợt thi đua thể hiện qua việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của cơ quan, đơn vị. 

3. Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở xem xét, lựa chọn, biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong Đợt thi đua. 

4. Cách thức tổng kết 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở tiến hành đề xuất biểu dương, khen 

thưởng tập thể, cá nhân của đơn vị mình; xem xét, lựa chọn trình Giám đốc Sở 

tặng giấy khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân có 

thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua.  

- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội 

Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

III. KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ 

THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG ĐỢT THI ĐUA 

1. Đối tượng 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Đợt thi đua đặc 

biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước 

toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

2. Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Sở; Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  

- Đối với tập thể: Theo điểm a và c, khoản 3.2, Mục 3 Hướng dẫn số 

194/HD-SNV ngày 14/8/2020 của Sở Nội vụ. 

- Đối với công chức, viên chức, người lao động: Theo điểm e, khoản 3.2, 

Mục 3 Hướng dẫn số 194/HD-SNV ngày 14/8/2020 của Sở Nội vụ. 

3.2. Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

- Đối với tập thể: Tích cực hưởng ứng Đợt thi đua do cơ quan phát động; là 

phòng, đơn vị tham mưu thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ của cơ 

quan; có đề xuất giải pháp quản lý trong thực hiện nhiệm vụ và đạt hiệu quả; các 

nhiệm vụ được giao không bị chậm nhiệm vụ nào trong thời gian phát động phong 

trào thi đua và có cá nhân tiêu biểu trong Đợt thi đua. 

- Đối với công chức, viên chức, người lao động: Tích cực hưởng ứng 

phong trào thi đua, tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có nhiệm vụ nào 

chậm, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. 



3 

 

 

4. Số lượng khen thưởng  

4.1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  

Theo Mục 4 Hướng dẫn số 194/HD-SNV ngày 14/8/2020 của Sở Nội vụ về 

việc tổng kết Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các 

cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 

2020: “Mỗi cơ quan, đơn vị xét chọn đề nghị 01 tập thể hoặc 01 cá nhân tiêu 

biểu xuất sắc và đạt tiêu chuẩn quy định tại mục 3”. 

“Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị không đề nghị khen đối với các tập thể, cá 

nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2020 do có 

thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm  ngày  thành  

lập  ngành,  ngày  truyền  thống...  của  cơ  quan,  đơn  vị,  địa phương hoặc có 

thành tích trong tổng kết thi hành luật, tổng kết các chương trình, đề án, kế 

hoạch…” 

4.2. Giấy khen của Giám đốc Sở  

Trên cơ sở số lượng đề xuất, lựa chọn khoảng 04 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu, 

xuất sắc báo cáo Hội đồng TĐKT Sở xem xét trình Giám đốc Sở khen thưởng. 

 5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

5.1. Đối với hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Thực 

hiện theo Mục 5, Hướng dẫn số 194/HD-SNV ngày 14/8/2020 của Sở Nội vụ. 

5.2. Đối với hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ, 01 bộ gồm:  

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở (Kèm 

theo danh sách, biểu tóm tắt thành tích) (01 bản); 

- Biên bản họp xét của Phòng, đơn vị trực thuộc Sở (01 bản); 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (Theo mẫu số 07 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) (01 bản). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Căn cứ hướng dẫn này, Lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở quan 

tâm chỉ đạo tổ chức tổng kết Đợt thi đua; thực hiện việc bình xét khen thưởng đảm 

bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định. 

- Gửi Hồ sơ đề nghị khen thưởng về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở 

(qua Văn phòng Sở) trước ngày 30/8/2020. 

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tổng kết Đợt thi đua đặc biệt chào 

mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và 
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các ngày lễ lớn trong năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng 

mắc đề nghị các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở phản ánh về Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Sở (Qua Văn phòng Sở) để hướng dẫn, thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    

- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn; Đoàn thanh niên;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP(TĐKT). 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH 

   HOẶC ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC SỞ TẶNG GIẤY KHEN 

 

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng  

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đối với đơn vị: tổng số công chức, viên chức người lao động; chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; chức vụ, đơn vị 

công tác … 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

+ Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về 

năng suất, chất lượng, hiệu quả … trong đợt thi đua;  

+ Các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, góp phần mang lại 

hiệu quả kinh tế, xã hội trong đợt thi đua;  

+ Những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua ….  

 

GIÁM ĐỐC SỞ 

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG, ĐƠN 

VỊ TRỰC THUỘC SỞ* 

 

* Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan. 

 

                                                                         

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Lạng Sơn, ngày …. tháng … năm 2020 


		2020-08-18T15:40:10+0700


		2020-08-18T16:03:15+0700


		2020-08-18T16:03:15+0700


		2020-08-18T16:03:15+0700




