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HƯỚNG DẪN
Tiêu chuẩn bình xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Hội nghị
điển hình tiên tiến huyện Sông Lô lần thứ III, giai đoạn 2015-2020
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 07/4/2014;
Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND huyện
Sông Lô về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới Hội nghị
điển hình tiên tiến huyện Sông Lô lần thứ III, giai đoạn 2015-2020.
Để có cơ sở bình xét, đề nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên
tiến có thành tích xuất sắc nổi bật trong các phong trào thi đua giai đoạn 20152020. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện hướng dẫn một số nội dung bình
xét như sau:
I. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG BÌNH XÉT:
1. Nguyên tắc chung:
- Bình xét phải chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và phải được
thực hiện từ cơ sở. Những thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có
phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao
hơn; cần chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân là công nhân, nông
dân, người trực tiếp lao động sản xuất trong các lĩnh vực, thành phần kinh tế…
- Việc đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ở mỗi đơn vị, địa
phương phải căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, có so sánh cân đối
với các đơn vị khác trong ngành hoặc ngoài ngành cùng tính chất, chức năng,
điều kiện công việc để đề xuất khen thưởng cho phù hợp.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác trong
việc đề nghị, bình xét.
2. Đối tượng bình xét, đề nghị khen thưởng:
Đối tượng bình xét, đề nghị các cấp khen thưởng trong hội nghị điển hình
tiên tiến là các tập thể, cá nhân, hộ gia đình, cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thật sự là những
nhân tố mới, điển hình mới được tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương thừa
nhận, suy tôn.
II. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
1. Tiêu chuẩn Khen thưởng
1.1 Tiêu chuẩn chung:
Các mô hình, gương điển hình tiên tiến được các địa phương, đơn vị, cơ
sở lựa chọn, biểu dương tại hội nghị phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình

có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học,
công tác và chiến đấu; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua;
gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; có tinh thần tương thân
tương ái, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng các quỹ
do đơn vị, địa phương phát động được tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương thừa
nhận, suy tôn.
1.2 Tiêu chuẩn cụ thể:
Ngoài các tiêu chuẩn chung ở trên, gương điển hình trong một số lĩnh vực
phải đạt các tiêu chuẩn sau:
* Đối với tập thể:
- Mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh:
+ Là những doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong hoạt động
sản xuất kinh doanh và đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh
tế cao, tăng năng suất lao động và lợi nhuận; hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế đối
với nhà nước; cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, môi trường;
+ Tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 10 lao động liên tục trở lên trong 03
năm gần đây.
- Mô hình điển hình thôn, tổ dân phố (gọi chung là thôn):
+ Là thôn xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước; quy định về nếp
sống văn hóa mới và giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh trật tự trong
thôn được đảm bảo, không có người mắc các tệ nạn xã hội (hoặc có thêm người
bị mắc các tệ nạn xã hội); duy trì tốt các thuần phong mỹ tục; có hướng dẫn và
thực hiện có hiệu quả trong việc tang, việc cưới…;
+ Tỷ lệ hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng
năm đạt trên 80%;
+ Đời sống kinh tế của nhân dân trong thôn ổn định và từng bước phát triển;
+ Các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động tích cực, hiệu quả;
+ Có nhiều đóng góp về đất đai, công sức, tài sản,…cho địa phương, xã hội.
- Tập thể điển hình tiên tiến (các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa
phương, trường học…):
+ Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan,
đơn vị;
+ Từ 2015-2019 có 02 năm được Chủ tịch UBND huyện (hoặc tương
đương) khen thưởng;
+ Đơn vị không có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật từ
“Khiển trách” trở lên;
+ Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, an toàn cơ sở vật chất được trang bị;
+ Tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.
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Lưu ý: Tùy theo tính chất, đặc điểm, chức năng nhiệm vụ các đơn vị, cơ
quan cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm
vụ của đơn vị, cá nhân cho phù hợp.
* Đối với cá nhân, hộ gia đình:
- Hộ gia đình điển hình tiên tiến:
+ Là gia đình tích cực lao động sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao; lợi nhuận 3
năm gần đây đạt cao nhất trong số các hộ gia đình tại địa phương;
+ Gia đình hàng năm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”;
+ Có nhiều đóng góp về đất đai, công sức, tài sản,… cho địa phương, xã
hội.
- Điển hình tiên tiến là cán bộ, công chức, viên chức:
+ Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; tích
cực tham gia các phong trào thi đua;
+ Hàng năm, được đánh giá mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 02
năm được Chủ tịch UBND huyện (hoặc tương đương) khen thưởng;
Lưu ý: Đối với cá nhân là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị
ngoài tiêu chuẩn trên phải là người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có khả
năng tập hợp quần chúng, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ của đơn vị.
- Điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp:
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, vượt
khó vươn lên, tích cực tham gia xây dựng quê hương.
+ Lập được thành tích đột xuất có tầm ảnh hưởng lớn trong xã, thị trấn
(cứu người, cứu nạn...)
+ Bản thân và gia đình có nhiều đóng góp về đất đai, công sức, tài sản,…
cho địa phương, xã hội nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
+ Gia đình hàng năm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
- Điển hình tiên tiến là các chức sắc tôn giáo:
+ Có tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, tích cực tham gia xây dựng quê
hương.
+ Bản thân có nhiều đóng góp về đất đai, công sức, tài sản,…cho địa phương.
2. Số lượng đề nghị khen thưởng:
- Số lượng các điển hình tiên tiến đề nghị khen thưởng tại hội nghị huyện.
(Theo cơ cấu phân bổ đính kèm)
III. THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:
1. Thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng:
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ tiêu chuẩn tại văn
bản này, tổ chức họp xét các tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị, địa phương
và đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện xét duyệt, trình Chủ tịch
UBND huyện tặng Giấy khen tại Hội nghị điển hình tiên tiến huyện và chịu
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trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, HĐTĐKT huyện về thành tích các tập
thể, cá nhân mà đơn vị trình khen.
- Quy định về cấp trình khen thưởng:
+ UBND các xã, thị trấn trình khen thưởng đối với các tập thể; hộ gia
đình, mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh; thôn, tổ dân phố, hợp tác
xã; nông dân, chức sắc tôn giáo; cán bộ, công chức điển hình thuộc quyền quản
lý của địa phương.
+ Các phòng, ban, ngành, đoàn thể trình khen các tập thể, cá nhân tiêu
biểu thuộc cơ quan, đơn vị mình.
+ Phòng Giáo dục và đào tạo trình khen thưởng các tập thể, cá nhân điển
hình tiên tiến do đơn vị quản lý.
+ Các cơ quan, đơn vị còn lại trình khen trực tiếp về Hội đồng thi đua,
khen thưởng huyện.
- Thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:
+ Tờ trình đề nghị khen thưởng;
+ Báo cáo trích tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (theo mẫu
gửi kèm)
+ Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị trình khen.
+ Danh sách tóm tắt thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân đề nghị khen
thưởng (đồng thời gửi bản mềm vào email: phongnoivusonglo@gmail.com).
2. Thời gian đề nghị khen thưởng:
- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện nhận hồ sơ của các tập thể, cá
nhân đến hết ngày 24/6/2020. Quá thời gian trên cơ quan, đơn vị, địa phương
nào không trình khen coi như không có tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng tại
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện.
- Cơ quan Thường trực HĐTĐKT tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn công tác bình xét điển hình tiên
tiến giai đoạn 2015-2020. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc
triển khai, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, CPCT UBND huyện;
- Các Ban, ngành, đoàn thể thuộc HU;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các CQĐV liên quan;
- Lưu: HĐTĐKT, NV.

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT HUYỆN
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Quang Nghiệp
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