UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

Số: 5748 /HĐTĐKT-NC

Quảng Trị, ngày 24 tháng 11năm 2021

V/v hướng dẫn Khối thi đua tổng kết
công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Kính gửi: Trưởng Khối, Phó Trưởng Khối thi đua của tỉnh năm 2021
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luâ ̣t sửa đổ i, bổ sung
mô ̣t số điề u của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, về
viêc̣ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV, ngày 04/11/2019; Thông tư
05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy định chi
tiết thi hành một số điều của 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;
Căn cứ Công văn số: 489/UBND-NC, ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh
Quảng Trị, về việc phân Khối thi đua năm 2021;
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn các Khối thi đua thực hiện
công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 với các nội dung như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
- Thông qua việc tổng kết phong trào thi đua giữa các Khối thi đua nhằm
đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính
trị trọng tâm trong năm 2021; Các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng
Chính phủ phát động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, xây
dựng, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến xuất
sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống; Đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, rút
ra những bài học kinh nghiệm để triển khai, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng
của Khối trong năm 2022.
- Việc bình xét, suy tôn khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ và đúng
quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ. Các Khối thi đua tổng kết phong trào thi đua, biểu
dương, khen thưởng các tập thể tiêu biểu, điển hình tiến tiến kịp thời; đồng thời
phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong Khối.
2. Nguyên tắ c công tác thi đua:
- Tự nguyê ̣n, tự giác, công khai;
- Đoàn kế t, hơ ̣p tác và cùng phát triể n.
3. Nguyên tắ c công tác khen thưởng:
- Chin
́ h xác, công khai, công bằ ng, kip̣ thời;
- Không tă ̣ng thưởng nhiề u hình thức cho mô ̣t thành tích đa ̣t đươ ̣c.
- Bảo đảm thố ng nhấ t giữa tính chấ t, hình thức và đố i tươ ̣ng khen thưởng;

- Kế t hơ p̣ chă ̣t che ̃ đô ṇ g viên tinh thầ n vớ i khuyế n khi ́ c h bằ ng lơ ị
i ́ c h vâ ̣t chấ t.
4. Phân bổ số lượng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của UBND
tỉnh năm 2021 cho các đơn vị dẫn đầu các Khối thi đua như sau:
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Tên Khối

Số lượng
đơn vị
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Khối các cơ quan Đảng
Khố i Nô ̣i chính
Khố i các cơ quan tham mưu,
tổ ng hơ ̣p
Khố i các cơ quan tham mưu và
quản lý nhà nước về Văn hóa –
Xã hô ̣i
Khố i Mă ̣t trâ ̣n tổ quố c và các tổ
chức chiń h tri ̣– xã hô ̣i
Khố i Tổ chức chính trị xã hô ̣i,
xã hô ̣i – nghề nghiê ̣p
Khố i các đơn vi trự
̣ c thuô ̣c Sở
Y tế
Khố i các cơ quan trung ương
trên điạ bàn
Khố i các doanh nghiê ̣p liñ h
vực thương ma ̣i, dich
̣ vu ̣
Khố i các doanh nghiê ̣p liñ h
vực xây dựng và sản xuất kinh
doanh
Khố i các doanh nghiê ̣p nhà
nước cấ p tỉnh
Khố i các huyê ̣n, thành phố , thi ̣
xã
Khố i các Hợp tác xã Nông
nghiệp
Khố i các Hợp tác xã phi Nông
nghiệp
Khối các Ban, Chi cục thuộc
Sở
Khối các Trung tâm, Ban quản
lý thuộc Sở
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Trong đó
Cờ UBND tỉnh
Cờ Chính phủ

01

4.1. Khối xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố, thị xã:
- Cờ thi đua của Chính phủ:
+ Khối xã, phường, thị trấn: 02 cờ
- Cờ thi đua của UBND tỉnh:
+ Khối xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Vĩnh Linh, Hải Lăng, Hướng
Hóa, Triệu Phong, Gio Linh, ĐaKrông: mỗi đơn vị 03 Cờ

+ Khối xã, phường, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà: mỗi
đơn vị 02 Cờ
+ Khối xã, phường thuộc thi xa
̣ ̃ Quảng Tri:̣ 01 Cờ.
Viê ̣c xét Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Khố i xã, phường, thị trấn do Hô ̣i
đồ ng Thi đua – Khen thưởng các huyê ̣n, thành phố , thi xa
̣ ̃ biǹ h cho ̣n, suy tôn, dựa
trên phân Khố i thi đua của huyê ̣n, thành phố , thi ̣ xa.̃ Xét Cờ thi đua của Chính
phủ Khối xã, phường, thị trấn do Khối các huyện, thành phố, thị xã bình chọn,
suy tôn.
Các Trưởng Khối thi đua: Kiể m tra viê ̣c chấm điểm thi đua các đơn vị trong
Khối mình và tổng kết, bình xét, suy tôn các đơn vị dẫn đầu Khối đề nghị tặng Cờ
thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đúng số lượng phân bổ.
5. Quy định thành phần, số lượng, thời gian trình hồ sơ đề nghị tặng Cờ
thi đua:
5.1. Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của Trưởng Khối thi đua năm 2021;
- Biên bản họp Khối và kết quả bỏ phiếu suy tôn của các thành viên trong Khối;
- Báo cáo thành tích đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua.
5.2. Số lượng hồ sơ và báo cáo thành tích:
- Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh: 02 bộ (bản chính).
- Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ: 03 bộ; trường hơ ̣p có hiêp̣
y: 04 bô ̣ (bản chính).
Ngoài các văn bản giấy nêu trên, các đơn vị phải gửi nội dung (tờ trình, báo
cáo thành tích bản scan) qua đường email của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh
theo địa chỉ email: bantdkt@quangtri.gov.vn
- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phải viết đúng theo mẫu số 01 của
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 (có
mẫu báo cáo kèm theo hướng dẫn này);
+ Báo cáo phải ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành
Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; (tên đơn
vị không được viết tắt);
- Thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng (tờ trình, báo cáo thành tích…) có
từ 02 trang trở lên phải có đóng dấu giáp lai của đơn vị đề nghị khen thưởng.
5.3. Thời gian tổng kết và trình khen thưởng:
- Thời gian họp tổng kết để bình chọn Cờ thi đua của Khối thi đua trước ngày
10/12/2021;
- Trưởng các Khối thi đua năm 2021 tổng hợp hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua
của Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng
tỉnh trước ngày 31/12/2021.
* Sau thời gian quy định trên Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh không tiếp
nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị.
(Khen thưởng ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện theo hướng dẫn riêng).
6. Quy định cách bình chọn Cờ thi đua:
- Khi bỏ phiếu suy tôn Cờ thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua mà số
lượng chỉ một đơn vị duy nhất để suy tôn thì số phiếu phải đạt trên 50% trong

tổng số phiếu của các đơn vị có mặt dự họp; (nếu bỏ phiếu từ 2 đơn vị trở lên để
suy tôn thì lấy phiếu từ cao xuống thấp).
- Các Khối tổ chức bình xét Cờ thi đua của Chiń h phủ, Cờ thi đua của UBND
tỉnh (cho những đơn vị có đăng ký thi đua, đăng ký Cờ thi đua đầu năm 2021 biǹ h xét Cờ thi đua của UBND tỉnh trước sau đó biǹ h xét Cờ thi đua của Chính
phủ)
Ví dụ: Năm 2021 Khối các cơ quan Đảng được phân bổ 01 Cờ thi đua của
Chính phủ, 02 Cờ thi đua của UBND tỉnh:
+ Bước 1: Bỏ phiếu suy tôn 03 Cờ thi đua của UBND tỉnh trong số các đơn
vi ̣có đăng ký thi đua, đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh;
+ Bước 2: Bỏ phiếu suy tôn 01 Cờ thi đua của Chính phủ chọn trong số 03
đơn vị được suy tôn Cờ thi đua của UBND tỉnh và có đăng ký thi đua, đăng ký
Cờ thi đua của Chính phủ.
Trên đây là hướng dẫn các Khối thi đua tổng kết công tác thi đua, khen
thưởng năm 2021, yêu cầu các Trưởng Khối triển khai các nội dung của Hướng
dẫn đến các thành viên trong Khối và xây dựng kế hoạch, nội dung để tổ chức hội
nghị tổng kết phong trào thi đua trong Khối; xét chọn, đề nghị tặng Cờ thi đua của
Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất
sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu Khối. Trong quá trình thực hiện nếu có
vấn đề nào chưa rõ đề nghị liên hệ với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (qua
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các TV Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Võ Văn Hưng

