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(Quyết định công nhận) theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ. Rút kinh nghiệm trong xét 

khen thưởng tổng kết năm 2019, một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện theo 

đúng quy định trên, không ban hành quyết định công nhận mức độ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, không ban hành quyết định công nhận 

sáng kiến. Vì vậy, năm 2020, đơn vị nào không thực hiện theo đúng quy định, 

Ban Thi đua – Khen thưởng không xem xét trình UBND tinh khen thưởng.  

- Về tỷ lệ đánh giá tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực 

hiện theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương: “Số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 

không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng 

nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng”.  

- Về xây dựng báo cáo thành tích: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội 

vụ tại công văn số 66/SNV-TĐKT ngày 18/01/2018. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm khen thưởng và đề nghị 

khen thưởng cho đối tượng lao động trực tiếp, người không giữ chức vụ. Trong 

đó, chú ý trình UBND tỉnh khen thưởng cho các đối tượng sau: 

+ Đối với công nhân, người lao động: Lập được nhiều thành tích trong lao 

động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và có 

đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ 

chuyên môn, tay nghề; trong thời gian 02 năm có ít nhất 02 sáng kiến được công 

nhận, áp dụng hiệu quả tại đơn vị. 

+ Đối với nông dân: Lập được nhiều thành tích trong lao động sản xuất có 

phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã; có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 

năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân trên địa bàn có việc làm, xóa đói giảm nghèo. 

+ Cán bộ thôn, ấp, khu phố tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong 

các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở. 

+ Hộ gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản 

cho địa phương, xã hội. 

III. Hồ sơ, thời gian trình và địa điểm nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng:  

1. Hồ sơ: 

a) Đối với cụm, khối thi đua thuộc tỉnh: Thực hiện theo quy định tại Điều 

14 của Quy chế về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi 

đua thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 

14/8/2020 của UBND tỉnh.  
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Riêng đối với cụm, khối thi đua các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, 

doanh nghiệp, huyện, thị xã, thành phố, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại 

Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh, nộp bổ sung 

Quy chế tổ chức hoạt động, bình xét thi đua của cụm, khối. 

b) Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở 

Nội vụ tại công văn số 66/SNV-TĐKT ngày 18/01/2018. Ngoài ra, để phục vụ 

việc tổng hợp số liệu và xét khen thưởng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương báo cáo thống kê số lượng tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp cơ 

sở và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng năm 2020.  

2. Thời gian và địa điểm trình hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

Để đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng 

theo quy trình ISO, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng 

thời gian và địa điểm quy định như sau: 

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh trình trước ngày 29/01/2021. Đối với hồ sơ đề 

nghị danh hiệu “Cờ Thi đua của UBND tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, trình 

hồ sơ đề nghị khen thưởng trong khoảng thời gian từ ngày 25/01/2021 đến ngày 

29/01/2021. Để đảm bảo thời gian nộp hồ sơ trong thời gian quy định nêu trên, 

các cụm, khối, cơ quan, đơn vị lưu ý tổ chức triển khai việc chấm điểm và xin ý 

kiến cơ quan chức năng sớm để kịp thời tổ chức họp tổng kết, bình xét thi đua ở 

cụm, khối. Nếu cụm, khối cơ quan, đơn vị nào nộp hồ sơ không đúng thời gian 

quy định, Ban Thi đua – Khen thưởng không xem xét trình cấp có thẩm quyền 

khen thưởng. 

Địa điểm: Nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, số 04 

đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, đồng thời gửi 

file điện tử của hồ sơ đến địa chỉ mail công vụ của Ban Thi đua – Khen thưởng 

tỉnh (btdkt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn). Khuyến khích các đơn vị nộp hồ sơ 

trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, địa chỉ http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn. 

 - Đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ, Huân chương các loại: Thời gian trình hồ sơ khen thưởng 

trước ngày 30/3/2021. 

 Địa điểm: Nộp tại Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đồng thời gửi file 

điện tử của hồ sơ đến địa chỉ mail công vụ của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh 

(btdkt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn). 

Trên đây là nội dung hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác 

khen thưởng năm 2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Trong quá         
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