
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG NINH HÀ 
———— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
———————————— 

Số:      /QĐ-UBND         Ninh Hà, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động, nội dung đánh giá, chấm điểm  

và bình xét thi đua các Khối thi đua của phƣờng Ninh Hà 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG NINH HÀ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 

năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ 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 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng; 

 Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND phường 

Ninh Hà về việc ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng phường Ninh 

Hà;  

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND phường 

Ninh Hà về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động; nội dung đánh giá, chấm 

điểm và bình xét thi đua các khối thi đua của phường Ninh Hà; 

 Theo đề nghị của Công chức Văn phòng – thống kê. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức hoạt động, nội 

dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Khối thi đua của phường Ninh 

Hà. 
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Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

143/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND phường Ninh Hà. 

          Điều 3. Công chức Văn phòng – thống kê, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

phường, các ban, ngành, đơn vị, Tổ trưởng 06 Tổ dân phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận: 
  - Như điều 3; 

  - HĐ TĐKT thị xã; 

  - TT. Đảng ủy, TT.HĐND phường; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

  - Lưu: VT, TĐ.                                                                                                                    

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG NINH HÀ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Tổ chức hoạt động, nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua  

các Khối thi đua của phƣờng Ninh Hà 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 

của UBND phường Ninh Hà) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

1. Việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua cho các Khối thi đua của 

phường là nhằm tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo chính sách, 

pháp luật, quy định mới. Qua đó, phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời 

những tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến và nhân tố mới để các 

tập thể, cá nhân, trong toàn phường học tập. 

2. Việc xét thi đua và khen thưởng phải dựa trên tiêu chí cụ thể, đảm bảo 

đúng nguyên tắc quy định của Luật Thi đua – khen thưởng; khen thưởng phải đảm 

bảo đúng thành tích, kịp thời để thi đua và khen thưởng thực sự là động lực thúc 

đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng con 

người mới. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

Quyết định này quy định về nguyên tắc chung; tổ chức hoạt động của các 

khối thi đua; nội dung, tiêu chí thi đua; nguyên tắc - phương pháp chấm điểm và tổ 

chức thực hiện được áp dụng đối với các ban, ngành, bộ phận, đơn vị, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, lực 

lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, nhân dân (sau đây gọi chung là ban, ngành, tổ 

chức, đơn vị). 

Điều 3. Nguyên tắc chung 

1. Việc đánh giá phải căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ. Đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, chính xác, thống nhất và 

không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức. 

2. Không xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối 

với các ban, ngành, tổ chức, đơn vị vi phạm một trong các nội dung sau: 

a) Không đăng ký, ký kết giao ước thi đua hàng năm tại Khối thi đua. 
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b) Không tham gia chấp hành huấn luyện quân sự hàng năm do cơ quan quân 

sự tổ chức. 

c) Về kết quả, hiệu quả cải cách hành chính: cán bộ, công chức tham gia quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính có từ 10% hồ sơ trễ hạn trở lên trong năm. Vi 

phạm cố ý các quy định có liên quan đến công tác cải cách hành chính làm ảnh 

hưởng đến kết quả xếp hạng cải cách hành chính và mức độ hài lòng của tổ chức cá 

nhân đối với sự phục vụ của UBND phường. 

d) Đối với tập thể, cá nhân, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu 

có tập thể hoặc cá nhân thuộc các đơn vị trường học trên địa bàn phường vi phạm 

một trong các điểm sau: kê khai không đúng thành tích đạt được; vi phạm đạo đức 

nhà giáo, đạo đức người học; vi phạm quy chế tuyển sinh, quy chế thi, dạy thêm, 

học thêm; thu chi sai quy định làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của địa 

phương, của ngành. 

e) Các tập thể, cá nhân vi phạm chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, 

chương trình công tác tháng, quý, năm và các nhiệm vụ quan trọng: 

- Không nộp 01 báo cáo. 

- Nộp trễ từ 03 báo cáo trở lên. 

 f) Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

theo quy định; không đảm bảo đúng tỷ lệ quy định; hồ sơ đề nghị khen thưởng 

không đúng thời gian; báo cáo thành tích sơ sài, không thể hiện đầy đủ các nội 

dung theo quy định. 

g) Các tập thể, cá nhân có các vi phạm sau: vi phạm pháp luật có kết luận từ 

nghiêm trọng trở lên; xảy ra khiếu kiện tập thể gây hậu quả và dư luận xấu; qua 

thanh tra, kiểm tra phát hiện có tiêu cực; mất đoàn kết nội bộ; cán bộ, công chức, 

viên chức lao động vi phạm đạo đức, gây thất thoát tiền, tài sản có giá trị kinh tế, bị 

kỷ luật; đơn vị xảy ra tai nạn lao động chết người, có sự cố cháy nổ nghiêm trọng vì 

lý do chủ quan. 

h) Các tập thể, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang chờ các cơ quan 

có thẩm quyền kết luận. 

3. Chưa xét đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với 

các đơn vị vi phạm một trong các nội dung sau: 

a) Đối với tập thể, cá nhân, người đứng đầu đơn vị có tập thể, cá nhân đang 

trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang 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. 

b) Chưa thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản đóng góp vào ngân sách Nhà 

nước; tập thể chưa thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động, cá nhân 

không tham gia các chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện; không đảm 

bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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Chƣơng II 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHỐI THI ĐUA 

Điều 4. Thành lập các khối thi đua 

1. Khối các Tổ dân phố: 

Thuận Lợi; Hậu Phước; Mỹ Trạch; Mỹ Thuận; Hà Liên; Tân Tế. 

2. Khối các ngành quản lý nhà nước thuộc UBND phường: 

Văn phòng – thống kê; Tài chính – Kế toán; Địa chính xây dựng – đô thị môi 

trường; Văn hóa thông tin; Lao động TBXH; Đài truyền thanh; Nhân viên thú y; 

Người làm công tác tiếp nhận và trả kết quả. 

3. Khối các ngành Nội chính: 

Tư pháp; Ban chỉ huy quân sự phường; Công an phường; Ban Bảo vệ dân 

phố. 

4. Khối Dân vận: 

UBMTTQVN phường; Hội LHPN phường; Hội CCB phường; Hội Nông dân 

phường; Đoàn Thanh niên phường; Công đoàn; Văn phòng Đảng ủy; Hội Chữ thập 

đỏ; Hội Người cao tuổi. 

5. Khối các đơn vị sự nghiệp: 

Trạm Y tế; trường THCS Trần Phú; trường Tiểu học Ninh Hà, trường Mầm 

non Ninh Hà. 

Điều 5. Tổ chức và nhiệm vụ của khối thi đua 

1. Tổ chức khối 

Mỗi khối thi đua có khối trưởng; khối trưởng được các thành viên của khối 

thống nhất đề cử theo nguyên tắc luân phiên hàng năm. Quy chế tổ chức hoạt động, 

đánh giá chấm điểm và bình xét thi đua của khối thi đua do khối trưởng xây dựng 

phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của khối thi đua, nhiệm vụ chính trị và 

trên tinh thần thống nhất của các thành viên. 

2. Nhiệm vụ 

a) Khối trưởng: chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường, Hội đồng 

thi đua khen thưởng của phường về hoạt động thi đua của khối và có nhiệm vụ: 

- Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động, đánh giá chấm điểm và bình xét thi 

đua của khối. 

- Tổ chức ký kết giao ước thi đua, sơ kết và tổng kết thi đua trong năm theo 

quy định. Hàng tháng phối hợp với các thành viên có tin, bài tuyên truyền về gương 

điển hình tiên tiến của khối. 

- Chủ trì tổng hợp, chấm điểm thi đua cho các thành viên. Lập hồ sơ đề nghị 

Hội đồng thi đua khen thưởng của phường và Chủ tịch UBND phường xem xét 

tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các thành viên của khối.  
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b) Các thành viên của khối có nhiệm vụ: 

- Đăng ký các nội dung thi đua, chỉ tiêu nhiệm vụ của năm gửi khối trưởng 

trong Quý I hàng năm để khối trưởng tổng hợp. 

- Tham gia xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động và đánh giá chấm điểm và 

bình xét thi đua khối. 

- Tham gia tích cực các phong trào thi đua do địa phương và các cấp phát 

động. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đăng ký thi đua và nhiệm 

vụ công tác được giao. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp do khối tổ chức và có trách nhiệm hoàn 

thành hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng gửi khối trưởng 

theo quy định. 

Điều 6. Hoạt động của khối thi đua 

1. Các hoạt động 

a) Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua 

- Thời gian hoàn thành: trong Quý I hàng năm theo thông báo của UBND 

phường. 

- Nội dung: thảo luận thông qua Quy chế tổ chức hoạt động, nội dung đánh 

giá, chấm điểm, bình xét thi đua của khối và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn 

vị trong khối. 

b) Tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 

- Thời gian: trong tháng 7 hàng năm theo thông báo của UBND phường. 

- Nội dung: đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký trong 06 

tháng đầu năm, đề ra phương hướng 06 tháng cuối năm; tổng hợp đề xuất, báo cáo 

những vấn đề phát sinh. Rà soát việc thực hiện các tiêu chí, nội dung thi đua của 

khối để kịp thời sửa chữa cho phù hợp. 

c) Tổng kết hoạt động khối thi đua: 

- Thời gian: trước ngày 31/12 hàng năm theo thông báo của UBND phường. 

- Nội dung: đánh giá kết quả hoạt động của khối thi đua trong năm. Thảo 

luận thống nhất điểm, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong khối; bình 

xét đề nghị các cấp tặng các danh hiệu thi đua thi đua, hình thức khen thưởng theo 

quy định. Giới thiệu khối trưởng năm tiếp theo. 

2. Thành phần tham dự các hoạt động 

- Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường (đối với Khối Dân vận); 

- Phó Chủ tịch HĐND phường (đối với khối các ngành quản lý nhà nước 

thuộc UBND phường); 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường (đối với khối các ngành quản lý nhà 

nước thuộc UBND phường); 
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- Công chức Văn phòng - thống kê phụ trách công tác thi đua khen thưởng; 

- Các thành viên của khối thi đua. 

Chƣơng III 

NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ THI ĐUA 

 Điều 7. Nội dung thi đua và số điểm chuẩn quy định đối với khối thi đua 

các Tổ dân phố 

 Gồm có 02 nội dung: 

 - Nội dung 1 (60 điểm): Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng – an ninh.  

 - Nội dung 2 (40 điểm): Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị và công tác thi đua – khen thưởng.  

 * Có nội dung tiêu chí và điểm chi tiết đính kèm. 

 Điều 8. Nội dung thi đua và số điểm chuẩn quy định đối với khối thi đua 

các ngành quản lý nhà nƣớc; ngành Nội chính và Dân vận 

 Gồm có 02 nội dung: 

- Nội dung 1 (60 điểm): Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, kết quả 

thực hiện nội dung thi đua quy định của ngành, cơ quan, tổ chức cấp trên và lấy kết 

quả xếp loại để đánh giá (đối với các ban, ngành, tổ chức, đơn vị không có ngành 

cấp trên đánh giá, xếp loại thì nội dung này được tính 60 điểm).  

- Nội dung 2 (40 điểm): Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước; thực hiện kết luận, chỉ đạo của các cấp; các quy định khác của 

địa phương; công tác thi đua – khen thưởng.  

 * Có nội dung tiêu chí và điểm chi tiết đính kèm. 

Điều 9. Nội dung thi đua và số điểm chuẩn quy định đối với khối thi đua 

các đơn vị sự nghiệp 

Gồm có 02 nội dung: 

- Nội dung 1 (60 điểm): Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, kết quả 

thực hiện nội dung thi đua quy định của ngành, cơ quan, tổ chức cấp trên và lấy kết 

quả xếp loại để đánh giá:  

+ Kết quả thi đua năm học trong năm đối với các đơn vị trường học. 

+ Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đối với trạm y tế.  

- Nội dung 2 (40 điểm): Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước; các kết luận, chỉ đạo của các cấp và các quy định khác của địa 

phương; công tác thi đua – khen thưởng.  

 * Có nội dung tiêu chí và điểm chi tiết đính kèm. 

Chƣơng IV 
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NGUYÊN TẮC, PHƢƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM 

BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƢỞNG 

 Điều 10. Nguyên tắc chấm điểm 

 1. Đối với các tiêu chí định lượng: căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế 

hoạch của thị xã và phường giao. 

 2. Đối với các chỉ tiêu định tính: trên cơ sở đăng ký giao ước thi đua, thang 

điểm, phương pháp chấm điểm đã được khối thi đua thống nhất ký kết thực hiện 

trong năm. Kết quả thực hiện lấy theo báo cáo của từng ban, ngành, tổ chức, đơn vị 

và đánh giá, xếp loại của cấp trên và các cơ quan, đơn vị có liên quan để chấm 

điểm. 

 3. Việc đánh giá xếp loại cho từng nội dung, tiêu chí, nhiệm vụ công tác của 

các Tổ dân phố do từng ban, ngành, tổ chức Mặt trận, đoàn thể chịu trách nhiệm 

xây dựng và ban hành, trên cơ sở tiêu chí chấm điểm của các ngành đề ra (có sự 

thống nhất của Hội đồng thi đua khen thưởng và các Tổ dân phố từ đầu năm). 

 4. Việc đánh giá xếp loại cho từng nội dung, tiêu chí, nhiệm vụ công tác của 

các Tổ dân phố, các ban, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện 

chương trình, kế hoạch công tác, kết luận, chỉ đạo của cấp trên và của địa phương 

và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; công tác thi 

đua – khen thưởng và các quy định khác của địa phương do Thường trực Hội đồng 

thi đua khen thưởng phường tham mưu Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND 

phường xem xét đánh giá. 

 Điều 11. Phƣơng pháp chấm điểm 

 1. Các thành viên của khối thi đua tự chấm điểm và gửi về khối trưởng theo 

quy định. 

 - Đối với chỉ tiêu định lượng: thực hiện đạt bao nhiêu phần trăm (%) kế 

hoạch thì đạt % số điểm tương ứng điểm chuẩn của tiêu chí đó. Nếu đạt trên 100% 

kế hoạch thì tính điểm thưởng – số điểm thưởng không được vượt quá 10% số điểm 

chuẩn của tiêu chí đó. 

 - Đối với các tiêu chí định tính: căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại của 

ngành, cơ quan, đơn vị cấp trên có liên quan, các đơn vị tự chấm điểm theo quy chế 

và bảng điểm đã được thống nhất trong khối thi đua. 

 2. Trường hợp khác 

 - Nội dung, tiêu chí thi đua chưa được quy định, chỉ đạo, hướng dẫn triển 

khai hoặc do đặc thù mà không triển khai thì không đánh giá. Số điểm tiêu chí này 

sẽ tính đủ hoặc giảm trừ hoặc bổ sung tiêu chí khác thay thế do các thành viên của 

khối thi đua thống nhất quyết định. 

 - Nếu không tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ công tác đã 

được quy định thì chấm 0 điểm. 
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 3. Khối trưởng có trách nhiệm liên hệ với Thường trực Hội đồng thi đua 

khen thưởng phường và các ban, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan để thẩm định, 

đánh giá kết quả thực hiện nội dung tiêu chí thi đua của các thành viên trước khi tổ 

chức tổng kết thi đua. 

 4. Khối trưởng tổng hợp kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua và báo cáo về 

Hội đồng thi đua khen thưởng phường chậm nhất 5 ngày làm việc trước khi tổ chức 

tổng kết. 

 Điều 12. Xếp loại thi đua 

1. Ban, ngành, tổ chức, đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên: xếp loại Xuất sắc 

2. Ban, ngành, tổ chức, đơn vị đạt từ 80 đến dưới 90 điểm: xếp loại Tốt 

3. Ban, ngành, tổ chức, đơn vị đạt từ 70 đến dưới 80 điểm: xếp loại Khá 

4. Ban, ngành, tổ chức, đơn vị đạt từ 60 đến dưới 70 điểm: xếp loại Trung 

bình 

5. Ban, ngành, tổ chức, đơn vị đạt dưới 60 điểm: xếp loại Yếu 

Điều 13. Trách nhiệm đánh giá, xếp loại các nội dung, tiêu chí thi đua. 

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Mặt trận, các đoàn thể và các ban, ngành của 

UBND phường trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phải xây dựng nội dung tiêu chí 

đánh giá chấm điểm xếp loại thi đua từ đầu năm, gửi về Thường trực Hội đồng Thi 

đua – Khen thưởng để tổng hợp để làm căn cứ đánh giá, chấm điểm, xếp loại vào 

cuối năm. Cuối năm phải thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại và gửi bảng 

điểm về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng phường và các đơn vị Trưởng 

khối. Việc thẩm định, đánh giá, chấm điểm phải thực hiện đúng theo tinh thần dân 

chủ, công khai, không nể nang, thiên vị, hình thức; việc cộng, trừ điểm đều phải 

nêu rõ lý do, cụ thể nội dung vi phạm. 

2. Việc phụ trách đánh giá xếp loại, chấm điểm đối với từng nội dung, tiêu 

chí cụ thể như sau:  

* Có phụ lục kèm theo. 

3. Tổ chức, ban, ngành, đơn vị nào không thực hiện việc đánh giá chấm 

điểm, xếp loại công tác do ngành mình phụ trách thì sẽ không được bình xét thi đua 

và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND phường.  

Điều 14. Bình xét thi đua, khen thƣởng 

1. Đối với các danh hiệu thi đua ―Chiến sĩ thi đua cơ sở‖ và ―Lao động tiên 

tiến‖: các khối thi đua căn cứ kết quả xếp loại thi đua của từng cá nhân cán bộ, 

công chức thuộc cơ quan UBND phường và những quy định tại Quyết định của 

UBND phường Ninh Hà về việc ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng 

phường Ninh Hà để làm căn cứ đề nghị. 

2. Đối với các hình thức khen thưởng 

a) Đối với khối các Tổ dân phố: 
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- Tổ dân phố xếp loại xuất sắc - xếp nhất khối thi đua thì đề nghị UBND 

phường khen 01 tập thể và 05 cá nhân.  

- Tổ dân phố xếp loại xuất sắc - xếp nhì khối thi đua được đề nghị UBND 

phường khen 01 tập thể; 04 cá nhân. 

- Tổ dân phố xếp loại xuất sắc - xếp ba khối thi đua được đề nghị UBND 

phường khen 01 tập thể; 03 cá nhân. 

- Các Tổ dân phố còn lại nếu xếp loại thi đua Xuất sắc được đề nghị UBND 

phường khen 03 cá nhân.  

* Số lượng khen đã bao gồm cả cán bộ Tổ dân phố. 

 b) Đối với khối thi đua các ngành quản lý nhà nước; Nội chính và Dân vận 

- Nếu thành viên khối thi đua là tập thể: tập thể xếp loại xuất sắc – xếp nhất 

khối thi đua ở phường được đề nghị UBND phường khen 01 tập thể, 03 cá nhân; 

tập thể xếp loại xuất sắc – xếp nhì khối thi đua ở phường được đề nghị UBND 

phường khen 01 tập thể, 02 cá nhân. Các tập thể còn lại nếu xếp loại xuất sắc được 

đề nghị UBND phường khen 02 cá nhân (đã gồm cả lãnh đạo tập thể).  

- Nếu thành viên khối thi đua là cá nhân: cá nhân xếp loại xuất sắc được đề 

nghị UBND phường khen (không quá 50% số lượng cá nhân của khối thi đua). 

c) Đối với khối thi đua các đơn vị sự nghiệp: 

Đơn vị xếp loại xuất sắc – xếp nhất khối thi đua ở phường được đề nghị 

UBND phường khen 01 tập thể (không thực hiện đề nghị nếu đã được UBND thị xã 

khen) và 02 cá nhân (đề nghị 03 cá nhân nếu tập thể đã được UBND thị xã khen); 

các đơn vị còn lại nếu xếp loại xuất sắc thì được đề nghị UBND phường khen 02 cá 

nhân. 

 3. Lưu ý:  

- Đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của phường, chỉ đề xuất khen 

thưởng khi thành tích thi đua của phường xếp vị thứ nhất, nhì, ba trong Cụm thi 

đua các phường và xét thêm thành tích thi đua của các ngành, lĩnh vực, tổ chức 

mình phụ trách. 

- Chỉ đề xuất khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động 

không chuyên trách khi kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ công tác. 

Điều 15. Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng 

Các khối thi đua sau khi tiến hành tổng kết, tiến hành lập hồ sơ đề nghị Hội 

đồng thi đua khen thưởng, UBND phường tặng các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng theo quy định Quyết định của UBND phường Ninh Hà về việc ban 

hành Quy định công tác thi đua khen thưởng phường Ninh Hà. 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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 Điều 16. Tổ chức thực hiện 

 1. Hội đồng thi đua khen thưởng phường có trách nhiệm tổ chức triển khai 

kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác thi đua khen thưởng. 

 Phân công cụ thể các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các khối thi đua tổ chức tốt các hoạt động, 

phong trào thi đua nhằm hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nội dung, chỉ tiêu 

thi đua đã ký kết và nhiệm vụ chính trị được giao. 

 2. Công chức Văn phòng – thống kê phụ trách công tác thi đua khen thưởng 

có trách nhiệm: 

 - Tham mưu UBND phường các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của 

các khối thi đua. 

 - Tham mưu Thường trực Đảng ủy, Thường trực UBND phường và phối hợp 

khối trưởng, các ban, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan thống nhất bảng chấm 

điểm và kết quả bình xét thi đua của các khối thi đua. 

 - Thẩm định hồ sơ, trình các cấp khen thưởng theo quy định. 

 3. Các ban, ngành, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ 

chức thực hiện các quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua; đồng thời đẩy 

mạnh việc hưởng ứng, tham gia các phong trào thi yêu nước một cach cụ thể, thiết 

thực, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát 

động, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên 

địa bàn phường. 

 4. Các khối thi đua có trách nhiệm tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ 

được quy định Quyết định này. 

 5. UBND phường đề nghị các ban, ngành, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy định này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị có phản ánh kịp 

thời về UBND phường (qua công chức Văn phòng – thống kê) để nghiên cứu sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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