ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 940/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua
trên địa bàn huyện Yên Châu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
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; Sửa đổi, bổ
sung một số điều 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 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 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 chi tiết thi hành một số điều của Luật thi
đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La;
Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 26/07/209 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Sơn La về việc bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua
khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày
04/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc thành lập cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn
La về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua trên địa
bàn tỉnh Sơn La;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 264/TTr-PNV ngày
26/9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt
động khối thi đua trên địa bàn huyện Yên Châu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội
vụ; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham gia các
khối thi đua trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ Sơn La;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường
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Phụ lục I
QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn huyện Yên Châu
(Kèm theo quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân huyện Yên Châu)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc của các đơn
vị thành viên khối; quy định về bình xét, suy tôn và đề nghị khen thưởng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các Khối thi đua thuộc ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị thành viên.
CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM,
PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Mỗi Khối thi đua trên địa bàn huyện gồm 01 Trưởng khối, 01 Phó
Trưởng khối và các thành viên trong Khối;
2. Trưởng khối, Phó Trưởng khối do các thành viên trong Khối bầu tại hội
nghị tổng kết hằng năm, theo chế độ luân phiên; đơn vị là Phó Trường khối năm
trước sẽ làm Trưởng khối năm sau;
3. Giúp việc cho Trưởng khối là công chức, viên chức và người lao động
làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị được đề cử làm Trưởng khối.
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động
1. Khối thi đua làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng,
công khai, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, phát huy vai trò lãnh đạo của tập
thể, đồng thời đề cao trách nhiệm của Trưởng khối.
2. Trưởng khối, Phó Trưởng khối được sử dụng cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động; con dấu và cơ sở vật chất của đơn vị mình phụ trách để
phục vụ cho các hoạt động của Khối;
3. Đề nghị kết nạp mới hoặc đề xuất đưa đơn vị thành viên ra khỏi Khối:
a) Tập thể muốn tham gia Khối thi đua phải có văn bản đề nghị tham gia
gửi ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ);
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b) Trưởng khối có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân huyện (qua phòng
Nội vụ) đưa thành viên ra khỏi Khối khi thành viên đó không tham gia các hoạt
động Khối từ 03 năm trở lên và có từ 2/3 thành viên trong khối đồng ý.
4. Nguyên tắc chia Khối
Việc chia khối thi đua thực hiện theo các quy định hiện hành và trên
nguyên tắc: các cơ quan đơn vị có tương đồng về địa lý, kinh tế, xã hội; cách
thức hoạt động; cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND huyện,
UBND cấp xã, thị trấn; thẩm quyền của cơ quan đánh giá xếp loại; thời gian
đánh giá xếp loại.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khối, Phó Trưởng khối,
các đơn vị thành viên và giúp việc của Khối.
1. Trưởng khối: Chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng huyện về hoạt động của Khối và có nhiệm vụ:
a) Là đầu mối để trao đổi công tác thi đua khen thưởng với phòng Nội vụ
(cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện), có trách
nhiệm tiếp nhận văn bản và thông tin đến các đơn vị thành viên;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành viên xây dựng chương trình, kế
hoạch, quy chế hoạt động, tiêu chí, bảng điểm theo đúng quy định và phù hợp
với tình hình thực tiễn của các đơn vị thành viên;
c) Tổ chức phát động, đăng ký và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị
thành viên; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng;
tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để nêu
gương, học tập phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị thành viên nhằm đối mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối;
d) Tổ chức chấm điểm cho các đơn vị thành viên; bình xét, suy tôn đơn vị
xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua để đề nghị tặng các danh hiệu thi đua
và hình thức khen thưởng của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các đơn vị
xuất sắc được suy tôn, khen thưởng;
e) Chủ trì tố chức hội nghị tổng kết năm; tổng hợp báo cáo tống kết công
tác thi đua, khen thưởng của Khối, kết quả bầu Phó Trưởng khối của năm tiếp
theo gửi Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ); thực hiện
báo cáo theo quy định của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện;
g) Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thành viên;
h) Thực hiện nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng huyện giao.
2. Phó Trưởng Khối
a) Phối hợp với Trưởng khối xây dựng chương trình, kế hoạch và các nội
dung hoạt động của Khối trong năm
a) Điều hành, giải quyết công việc của Khối khi được Trưởng khối ủy
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quyền;
b) Chủ trì tổng hợp báo cáo vàtổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua,
khen thưởng 6 tháng đầu năm; phối hợp với Trưởng khối thực hiện việc chấm
điểm, báo cáo theo quy định;
c) Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thành viên trong Khối;
d) Phối hợp với Trưởng khối thực hiện nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân
tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh giao.
2. Các đơn vị thành viên trong Khối
a) Đăng ký và ký kết giao ước thi đua hằng năm; thực hiện chế độ thông
tin, báo cáo theo quy định. Trường hợp các đơn vị thành viên có sự điều chỉnh
chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao phải có văn bản đăng ký điều chỉnh bổ sung gửi
Trưởng khối, phòng Nội vụ để làm căn cứ chấm điểm tổng kết năm;
b) Tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn
với nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt các nội dung đã ký kết giao ước
thi đua và kế hoạch của Khối đề ra. Tham gia xây dựng nội dung tiêu chí, bảng
chấm điểm thi đua và các văn bản của Khối;
c) Xây dựng, phát hiện và giới thiệu điển hình tiên tiến có cách làm hay,
hiệu quả trong phong trào thi đua;
d) Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng, năm phục vụ hội
nghị sơ kết, tổng kết; tự chấm điểm thi đua theo Quy chế hoạt động của Khối và
gửi về Trưởng khối theo quy định;
e) Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các hoạt động của Khối;
f) Thực hiện nhiệm vụ khác của Khối do Trưởng khối phân công.
3. Giúp việc cho Trưởng khối
a) Dự thảo các văn bản: kế hoạch, chương trình công tác, quy chế hoạt
động, báo cáo của khối thi đua...;
b) Phối hợp với công chức, viên chức, người lao động phụ trách công tác
thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên để đánh giá việc tổ chức thực
hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Khối. Rà soát, tổng hợp
điểm thi đua của các đơn vị thành viên theo bảng điểm đã được Khối thống nhất;
c) Chuẩn bị các nội dung và điều kiện tổ chức hội nghị sơ kết, tống kết, ký
kết giao ước thi đua hằng năm của Khối và các nhiệm vụ khác do Trưởng khối,
Phó Trưởng khối giao.
Điều 6. Nội dung hoạt động
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng;
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Khối, nội dung tiêu
chí, bảng điểm thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình chung của huyện và tình
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hình thực tế của các đơn vị thành viên trong Khối để làm căn cứ bình xét khen
thưởng khi tống kết;
3. Tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các
đơn vị thành viên;
4. Căn cứ tình hình thực tiễn trong năm các Khối có thể tổ chức các hoạt
động phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động của Khối (trao đôi về kinh
nghiệm, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; việc tổ chức phong trào
thi đua, xây dựng và nhân rộng điến hình tiên tiên...);
5. Sơ kết, tổng kết năm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua,
chấm điểm bình xét, suy tôn các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị
khen thưởng;
6. Các hoạt động khác của Khối do các đơn vị thành viên trong Khối
quyết định.
CHƯƠNG III
QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM, BÌNH XÉT VÀ
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
Điều 7: Căn cứ chấm điểm
1. Các chỉ tiêu, kế hoạch đã đăng ký thi đua đầu năm; văn bản điều chỉnh
kế hoạch, chỉ tiêu của cấp có thẩm quyền trong năm (nếu có);
2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm;
3. Tài liệu kiếm chứng kèm theo báo cáo;
4. Nhận xét, đánh giá, xếp loại của các cấp có thấm quyền liên quan đến
các tiêu chí trong bảng điểm thi đua.
Điều 8. Nguyên tắc chấm điểm
1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền xếp
loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, lấy kết quả xếp loại mức độ hoàn thành
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương làm tiêu chuẩn xét khen thưởng, chỉ
xem xét đề nghị khen thưởng đối với các đơn vị thành viên đạt điểm trong
khung hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
2. Đối với cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng xếp loại mức độ hoàn
thành nhiệm vụ do Khối tự đánh giá chấm điểm:
a) Ủy ban nhân dân huyện định hướng nội dung tiêu chí thi đua và quy
định khung điểm cho các Khối (có Phụ lục kèm theo) với tổng số điểm là 100
điểm; trong đó điểm thực hiện 03 nội dung I, II, III trong Phụ lục là 95 điểm và
05 điểm thưởng;
b) Căn cứ khung cơ cấu điểm thi đua trong Quy chế này các Khối cụ thể
hóa tiêu chí trong Phụ lục cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Khối nhưng
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không vượt quá tổng số điểm đã quy định cho mỗi nội dung thi đua (xin ý kiến
Phòng Nội vụ trước khi ban hành bảng điểm).
Điều 9. Quy trình chấm điểm
1. Căn cứ vào bảng chấm điểm thi đua đã thống nhất trong Khối, các đơn
vị thành viên đối chiếu với kết quả công việc đã thực hiện trong năm, mức độ
hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị để tự chấm điểm cho từng tiêu chí, gửi kết quả
tự chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng có liên quan về Trưởng khối, Phó
Trưởng khối để tổ chức thẩm định;
2. Trưởng khối chủ trì phối hợp với Phó Trưởng khối: tống hợp, thẩm
định kết quả tự chấm điểm thi đua của các đơn vị thành viên; trao đổi, thống
nhất kết quả chấm điểm của Khối đến các đơn vị thành viên;
3. Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chấm điểm
nội dung các tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ; Thông báo kết quả điểm thi đua
đến Trưởng khối;
4. Tại hội nghị tổng kết năm, Trưởng khối thông báo kết quả điểm thi đua
đối với các đơn vị thành viên, để làm căn cứ bình xét, suy tôn và đề nghị khen
thưởng.
Điều 10. Điểm thưởng, điểm trừ
1. Điểm thưởng (tối đa 05 điểm)
a) Thưởng điểm các tiêu chí định lượng, theo nguyên tắc: cứ vượt 05% kế
hoạch giao, được thưởng 0,5 điểm của tiêu chí thi đua đó, mỗi chỉ tiêu vượt kế
hoạch được thưởng không quá 01 điểm. Tổng số điểm thưởng nội dung tiêu chí I
không vượt quá 3,5 điếm (có số liệu trong báo cáo tổng kết);
b) Trưởng khối, Phó Trưởng khối có cách làm sáng tạo, đổi mới trong tổ
chức hoạt động khối thưởng tối đa 1,5 điểm/đơn vị.
2. Điểm trừ
a) Mỗi tiêu chí thi đua không đạt kế hoạch trừ tối đa 02 điểm của tiêu chí đó;
b) Các Khối căn cứ tình hình thực tiễn để quy định điểm trừ cho các nội
dung hoạt động của Khối cho phù hợp;
c) Việc trừ điểm được thực hiện trong tổng số điểm sau khi chấm.
Điều 11: Tổ chức bình xét suy tôn và đề nghị khen thưởng
1. Nguyên tắc
a) Việc bình xét đề nghị khen thưởng cấp tỉnh được thực hiện theo quy
chế của Khối thông qua hình thức bỏ phiếu suy tôn trong số các đơn vị hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; bình xét đề nghị khen thưởng cấp huyện được
thực hiện theo quy chế của Khối thông qua hình thức bỏ phiếu trong các đơn vị
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
b) Trường hợp 02 đơn vị trở lên có số phiếu cao nhất bằng nhau Khối tiến
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hành bỏ phiếu lần 2 để lựa chọn đơn vị dẫn đầu. Trường họp bỏ phiếu lần 2 số
phiếu vẫn bằng nhau, Trưởng khối và Phó Trưởng khối thống nhất quyết định
lựa chọn đơn vị dẫn đầu của Khối.
2. Tiêu chuẩn
a) Đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được
giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc, có nhân tố mới, mô hình mới để
các đơn vị khác trong Khối học tập; đối với cơ quan, đơn vị do Khối thi đua
thẩm định điểm đạt 90 điểm (thang điểm 100) trở lên được bình xét đề nghị tặng
Cờ Thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho đơn vị xuất sắc
đạt các tiêu chuẩn quy định tại hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng hằng
năm của Sở Nội vụ.
c) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng cho đơn vị đạt
tiêu chuẩn tại hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng của phòng Nội vụ.
4. Chưa xét khen thưởng đối với đơn vị thành viên mới tham gia cụm,
khối thi đua dưới 10 tháng; trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét
thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc
đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.
5. Các trường hợp không bình xét thi đua
a) Không ký giao ước thi đua; không nộp báo cáo tổng kết và bảng điểm
theo quy định;
b) Cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ trong năm;
c) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị bị xử lý kỷ luật;
d) Đơn vị để xảy ra tai nạn lao động gây chết người.
6. Quy trình bình xét suy tôn
a) Trưởng khối xin ý kiến thành viên trong Khối thống nhất danh sách các
đơn vị có đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng Cờ Thi đua của úy ban nhân dân tỉnh để
đưa vào phiếu bầu;
b) Đại diện lãnh đạo của mỗi đơn vị thành viên tiến hành bỏ phiếu;
c) Tổ kiểm phiếu thông qua kết quả bỏ phiếu;
d) Đơn vị thành viên trong khối: có số phiếu bầu cao nhất được đề nghị
tặng Cờ Thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh;
e) Đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua và đạt các
tiêu chuẩn tại hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng hằng năm của
Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.
f) Đơn vị có thành tích trong hoạt động Khối thi đua và theo các tiêu
chuẩn tại hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng hằng năm của Phòng
Nội vụ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen.
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Điều 12: Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng
1. Căn cứ kết quả chấm điểm và bình xét suy tôn của Khối, Trưởng khối
lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị thành viên được Khối suy tôn theo
quy định.
2. Hồ sơ gửi về phòng Nội vụ số lượng 01 bộ, gồm:
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị Trưởng khối;
b) Biên bản họp xét của Khối;
c) Báo cáo thành tích của đơn vị thành viên được đề nghị khen thưởng.
Điều 13. Xét tặng Cờ Thi đua của Chính phủ: Giao phòng Nội vụ tham
mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện lựa chọn các đơn vị tiêu biểu
đạt tiêu chuẩn tặng Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Cờ Thi đua.
Chương IV
THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO VÀ HỘI NGHỊ
Điều 14. Chế độ báo cáo
1. Báo cáo của Khối: báo cáo sơ kết phong trào thi đua, công tác khen
thưởng 6 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 6 hằng năm; báo cáo tổng kết
phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm trước ngày 05 tháng 01 của năm
liền kề, gửi về phòng Nội vụ.
2. Báo cáo của các đơn vị thành viên
a) Báo cáo sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu
năm gửi Trưởng khối chậm nhất ngày 10 tháng 6 hằng năm.
b) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng hằng năm
và kết quả tự chấm điếm thi đua gửi Trưởng Khối thi đua trước ngày 01 tháng
01 của năm liền kề.
c) Đăng ký nội dung thi đua gửi Trưởng Khối thi đua trước ngày 15 tháng
3 hằng năm.
d) Báo cáo đột xuất được thực hiện theo văn bản của Trưởng khối.
Điều 15. Hội nghị
1. Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu
năm của Khối hoàn thành trong tháng 7; Hội nghị tống kết phong trào thi đua,
công tác khen thưởng năm của Khối hoàn thành trong tháng 02 của năm liền kề;
2. Các hội nghị khác do Trưởng khối, Phó Trưởng khối và các đơn vị
thành viên trong Khối thống nhất thực hiện.

CHƯƠNG IV
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Điều khoản thi hành
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn có trách nhiệm triến khai các nội dung Quy chế này. Tổ chức, hoạt động
Khối thi đua theo quy định, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần nâng cao hiệu quả các phong
trào thi đua yêu nước của huyện, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
2. Hằng năm, Trưởng khối có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quy chế
hoạt động, các tiêu chí, bảng điểm thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế của
Khối và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên; báo cáo kết quả hoạt
động của Khối về phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

3. Giao phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; báo
cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; Ủy ban nhân dân huyện về kết quả
hoạt động của các Khối theo quy định.
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Phụ lục II
KHUNG ĐIỀM THI ĐUA THƯỜNG XUYÊN

(Kèm theo quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân huyện Yên Châu)
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ: 70 điểm

1. Khối các Hội có tính chất đặc thù; đơn vị không được đánh giá mức độ
hoàn thành nhiệm vụ:
- Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước;
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng, nhiệm vụ;
- Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội bộ cơ quan;
- Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, đề tài..
- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định;
- Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
2. Đối với khối doanh nghiệp

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (doanh thu, sản lượng, lợi
nhuận...);
- Chấp hành nghĩa vụ tài chính với nhà nước (thuế và các khoản thu nộp
ngân sách đầy đù, đúng hạn; thực hiện tốt chế độ chính sách đôi với người lao
động...);
- Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động; thu nhập bình quân
người lao động;
- Thực hiện cải cách hành chính;
- Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG
XÃ HỘI TỪ THIỆN: 13 điểm

- Triển khai kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, các quy định của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đoàn thể (nếu có);
- Triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
III. THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG: 12 điểm
1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng (03 điểm).
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chú trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng;
- Ban hành các văn bản chi đạo về công tác thi đua, khen thưởng kịp thời
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(kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi
đua - khen thưởng; hướng dẫn, kế hoạch ...).
2. Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua (04 điểm)
- Triển khai và thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương, bộ, ban,
ngành, tỉnh phát động; Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động
trong năm;
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả của các phong trào thi đua do
bộ, ngành, địa phương phát động gắn với biểu dương khen thưởng.
3. Phát hiện bồi dưỡng và bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến
(02 điểm)
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên
truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến;
- Định kỳ giói thiệu điển hình tiên tiến về Sở Nội vụ để tổng hợp, tuyên
truyền và báo cáo cấp trên.
4. Công tác khen thưởng (02 điểm)
- Đề nghị khen thưởng đúng thời hạn;
- Tỷ lệ khen thường là người trực tiếp lao động;
- Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng quy định;
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác khen thưởng.
5. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi đua, khen
thưởng (01 điểm).

