
UBND TNH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

VA DU L4CH 

S: / VHTTDL- VP 
V/v hixrng dn cong tác xét 

khen thixing tOng kêt näm 2020 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phüc  

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 10 nám 2020 

KInh gri: 
- Các phông, &m vj trirc thuc Sà; 
- Phông Van boa và Thông tin các huyn, thành phô; 
- Trung thm Van boa, Truyên thông và The thao các huyn, thành ph& 

Can cir Lut Thi dna, khen thu&ng ngày 26 tháng 11 näm 2003; Lu.t si'ra 
di, bt sung mt s diu cüa Lut Thi dna, khen thu&ng nàm 2013; 

Can c1r Ngh djnh sé, 91/2017/ND-CP ngày 31/07/2017 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut thi dua, khen thithng; Thông tu 
02/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 cUa BO Ni v1i Quy dnh chi tit thi hành mt 
s diu cüa Nghj ctjnh s 91/2017/ND-CP ngày 3 1/07/2017 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lu.t thi dua, khen thrnxng; Quy& djnh 
02/201 9/QD-UBNID ngày 09/4/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh Ban hành Quy ch 
thirc hin cong tác thi dua, khen thuO'ng trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

Can cü Cong van s 3347/BVHTTDL-TDKT ngày 11/9/2020 cüa B Van 
hóa Th thao và Du ljch v vic hiiâng dk cong tác xét khen thung tng k& 
näm 2020; 

Sà Van hoá, Th thao và Du ljch d nghj các phông chuyên mOn nghip vii; 
cac dcm vj sir nghip trirc thuc S&; Phông Van hoá và Thông tin, Trung tam Van 
boa, Truyn thông và Th thao các huyn, thành ph& nhu sau: 

I. V bInh xét khen thtr&ng nám 2020 
1. Bang khen cüa Thu tir&ng Chinh phil 
Các dan vj s'çr nghip, các phông chuyên mOn nghip vi thuc S& can c1r 

tiêu chun quy djnh tti Lut Thi dua, khen thu&ng, Lu.t sra di, b sung mt s 
diu cUa Lut Thi dna, khen thuâng; Nghj djnh st 91/2017/ND-CP ngày 
3 1/07/2017 cüa ChInh phü, bInh xét trInb Hi dng Thi dna - Khen thithng Si 
xét, trInh Hi dng Thi dna - Khen thu&ng tinh. 

2. B Van hóa, The thao và Du ljch khen 
2.1. Cô thi dua xuit sc cüa B3 tang ciw các linh vy'c, chuyên ngành 
- B Van hóa, Th thao và Du ljch üy quyên cho Tong Cc tnthng Tong 

ciic Du Uch, Chánb Thanh tra, Vii trixàng V%i Thu vin, Cic tnthng Cic Di san 
van hóa, Ciic tmâng Cc Ngh thut biu din, Cic trithng Cic Din ánh, Cic 
trithng Ciic Van boa co' s& xét chQn tp th có thành tIch tiêu biu, xuât sac, dn 
du trong t chirc hoat dng và thirc hin nhim vii chuyên mon thuc linh virc 
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chuyên ngành do &m vj quân iS' theo 3 khu virc: Bc, Trung, Nam trInh B 
tnthng t.ng "Cii thi dua cüa B", ci th nhu sau: 

Chuyên ngành Du ljch: 03 c; Chuyên ngânh Thanh tra: 07 th; Chuyên ngành 
Dào tio: 03 c; Chuyên ngnh Thu vin: 03 cii; Chuyên ngành Van hóa Co s&: 03 
cô; Chuyên ngành Di san van hóa: 3 cii; Chuyên ngành Din ãnh: 03 th; chuyên 
ngành Ngh thut biu din: 04 ci (trong do 01 cà dành các don vj ngh thuat 
chuyên nghip ngoài Bó). 

Các dcm vj sv nghip trirc thuc Sâ can cir tiêu chun, s !uqng, nu dü 
diu kin thI 1p h so trInh Hi dng Thi dua - Khen thithng S xét, trInh các 
don vj sir nghip trrc thuc B, trInh B truâng B Van boa, Th thao và Du ljch 
khen thuâng. 

- Ttng 01 c cho Phông Van hóa và Thông tin hotc Trung thin Van hóa, 
Tmyn thông và Th thao cp huyn, thành ph thuc tinh. Phông Van hoá vâ Thông 
tin, Trung tam Van hoá, Truyên thông và The thao các huyn, thãnh ph can cü tiêu 
chun nêu trén, nu dü diu kin, báo cáo vài US'  ban than dan huyn, thành ph và 
ip h so trInh Hi dng Thi dfla - Khen thithng Si xét d trInh B VAn hoá, Th thao 
và Du ljch khen thu&ng (Toàn tinh chQn 01 don vj). 

2.2. Bang khen cüa BçI trtr&ng 
- Bang khen cüa B tnrâng B VAn hóa, Th thao và Du ljch tng cho cá than 

gucing mu chip hành tat chü tnro'ng, chinh sách cüa Dãng, pháp 1uit cüa Nba nuóc, 
dat mt trong các tiêu chuan sau: ó thành tIch xua't sc ducic bInh xét trong các 
phong trào thi dua do các b5, ngành, tinh, doàn thl Trung wongphát d5ng hang 
nám, L2p dircrc nhiu thành tIch có phgm vi ánh hwó'ng trong tIrng ltnh vyc thu5c 
b5, ngành, tin/i, doàn thl Trung uvng, 02 nãm lien tyc hoàn than/i xuá't sIc nhim 
vy, trong thai gian do cO 02 sang kiln du'cic cong nhn và áp dyng hiu qua trong 
phm vi c4o  cci sà. 

- Bang khen cüa Bt tnrâng Bi Van hóa, Th thao và Du ljch tng cho tp th 
gucing mu chp hành t& chü tnrong, chmnh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba nuóc 
và dat  mt trong các tiéu chu.n: Co thành tIch xuá't sIc du'cic blnh xét trong phong 
trào thi dua; Lip du'cic thành tIch xuá't sIc dç5t xuá't cO phgm vi ánh huthig trong tIing 
linh vuv thuóc bó, ngành, tInh, doàn the' Trung uvng; 2 nám lien tyc hoàn thành xuá't 
sIc nhim vy, nç5i b doàn kê't, thy'c hin tO't quy ché' dan chi & cci sO; tl chtc tdt cac 
phong trào thi dua, chain lo d&i sIng vçt chIt, tinh thcn trong tp the'; thtc han/i tilt 
kim; thc hin day dñ các chl dO;  chInh sách dli vái mçn thành viên trong t2p the' 

SI lng: Toàn ngành ch9n 01 don vj ngoài ngàth; 2 dan vj cap xâ, 
phuông, thj tran (thu ç5c 02 dan vj cá'p huyn, than/i phl khác nhau); 02 tp th và 
02 cá nhân cüa các phông, don vj trirc thuc S& ho.c các don vj thuc cAp huyn, 
thàth pha thrc sir tiêu biu xuAt s&c trong phong trào vAn boa, th thao và du ljch. 

D nghj các phông, don vj sirnghip tri.1c thuc Sâ; PhOng VAn hóa và Thông 
tin, Trung tam VAn hóa, Truyên thông và Th thao các huyn, thành pha 1ira chçn tp 
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th, cá nhãn tiêu biu xut sc và 1p h sci trInh Hi dng Thi dna - Khen thing S&. 
xét, trInh Bi Van boa, Th thao và Du ljch khen thuông. 

3. Uy ban nhân dan tinh khen 
3.1. Danh hiu "T?Ip thllao d3ngxu!sc" 
Duçic xét tang cho tp th có sang t?o,  virçYt khó hoãn thành xut sc nhim 

vii, thrc hin tht các nghia vii di vài Nhà nuc; có phong trâo thi dua thu?mg xuyên, 
thit thiic, hiu qua; có 100% cá nhân trong t.p th hoàn thãnh nhim vii dugc giao, 
trong do có It nht 70% cá nhãn dt danh hiu "Lao dng tiên tin"; cO cá nhãn d.t 
danh hiu "Chin s5 thi dua cp Co sà" và không cO cá nhân bj k 1ut tü hInh thüc 
cãnh cáo trY len; ni b doàn kt, guong mu chp hãnh chñ tnrcTng, chInh sách cüa 
Dãng, pháp 1ut cüa Nba nithc; ni quy, quy ch cUa Co quan, don vj. 

3.2. Danh hiu "Chili, s9 thi dua cip tinh" 
Dugc xét tang cho cá nhân dat  2 tiêu chun: Co thành tIch tiêu bilu xutit. 

sc trong so' nhiing cá nhán cO 3 ln lien tyc dgt danh hiu chiln sjY thi dua cct sá, 
thành tic/i, sang kiln, giái pháp cOng tác, d tài nghiên cth cña cá nhán ã'ó CO tác 
dyng ánh hu'Ong dli vái b, ngành, tinh do Hi dng Khoa hQc, sang kiên c4p 
tin/i xem xét, cOng nhçn. 

Can cir vào tiêu chu.n nêu trên, các phông chuyên mon nghip v11, các don 
vj trrc thuc S&, bInh xét, 1p h so g1r1 Hi dng Thi dua - Khen thuâng S& xét d 
nghj Uy ban nhân dan tinh tng danh hiu "Tip th lao dng xut sic", "Chin sT 
thi dua dip tinh". 

3.3. Bang khen 
- Bng khen cüa Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh tng cho Ca nhãn gucmg mu 

chip hãnh tat chü tnrong, chInh sách cOa Dãng, pháp lut cüa Nba nuóc, dat  mt 
trong các tiêu chun sau: Co thành tIch xult sac dwctc bInh xét trong các phong trào. 
thi dua do các b5, ngành, tinh, doàn thl Trung uvngphát d5ng hang nám, Lp du'ctc 
nhiu thành tIch CO phgm vi ánh hithng trong timg ltnh vyv thuç3c bó, ngành, tinh, 
doàn thl Trung uvng; 02 näm lien tyc hoàn thành xuá't sIc nhim vy, trong th&i gian 
do cO 02 sang kiln dwcic cOng nhçn và áp dyng hiu qua trongphgm vi cá'p cci sá 

- Bang khen cüa Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh t.ng cho tp th guong mu 
chp hành tt chü trucing, chinh sách cOa Dáng, pháp lut cüa Nhà nuâc và dt 
mt trong các tiêu chun: Co thành tIch xult sIc dirçrc bin/i xét trong phong trào 
thi dua; Lp ducrc thOnh tIch xult sIc d5t xuá't cO phgrn vi ánh hu'Ong trong timg 
un/i vuc thu(3c bó, nganh, tin/i, doOn thl Trung wang; 2 nám lien tyc hoàn thành 
xuá't sIc nhim vy, ni b5 doàn kit, thyv hin tlt quy c/il dan chi 6' cci sO', tl ch,'c 
tlt các phong trào thi dua, chám lo dài sIng vt chIt, tin/i thIn trong tp thl, 
thtc hành tilt kiém; thy'c hin dly di các c/il dç5, chInh sách dli vái mQi thành 
viên trong tcp thl" 

Can ci'r tiêu chun nêu trên, các phOng chuyên mon nghip vii, các don vj s1r 
nghip trçrc thuc Sâ, bInh xét, 1p ha so g1ri Hi dang Thi dua - Khen thung S xét, 
trinh ChO tjch Uy ban nhân dan tinh khen thuâng. Tru&ng hgp tp th hoc cá nhãn 
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trong mt näm dat  thành tIch toàn din, dng thM có thàrth tIch thi dua theo 
chuyên d, Thu truông trirc tip quãn 1 xem xét khen thithng hoc d nghj khen 
thithng phü hqp, d trong mt näm không trInh Chü tjch Uy ban nhfin dan tinh khen 
thuô'ng nhiu 1n cho mt t.p th hoc cá nhân. 

* Vic xét tang danh hiu "T?lp liii lao d3ng xuE1 sic", ChieAn  si thi dua 
c4 tinh" và "Bing khen" cüa U ban nhân dan tinh cho t.p th, cá nhân trên dja 
bàn huyn, thành phô; Phông Van hoá và Thông tin, Trung tam Van hoá, Truyn 
thông và Th thao các huyn, thành ph trInh Hi dng thi dna thuc ban nhân 
dan các huyn, thành ph d trmnh ChU tjch Uy ban nhân dan tinh khen thithng. 

4. Giám dc S& Van hoá, The thao và Du I1ch khen 
4.1. Danh hiu "Lao d5ng tiên tilt, "duçic xét tang cho cong chüc, viên chirc 

dat các tiêu chun: Hoàn thành t& nhim vii duc giao, dt näng suit và chat 
luçing cao; Chip hành tt chU trucmg, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà 
nuâc, có tinh thin tir hrc, tir cu&ng; doàn kit, ttrcmg trçi, tIch circ tham gia phong 
trào thi dua; TIch cijc hçc tp chInh trj, van hóa, chuyén môn, nghip vii; Co dao 
dirc, 1i sng lành manh. 

Ca nhân có hành dng dung cam ciru ngui, ci'ru tài san dn dn bj thixcmg 
tIch cn diu trj, diu duOng thI thii gian di&u trj, diu duong duqc tInh d xét 
tang danh hiu "Lao dng tiên tin". 

Ca nhân dirge cà tham gia dào tao,  bi dllôTlg ngn han  dixOi 01 näm, ch.p 
hành t& quy djnh cUa ca s dào tao,  bi dirng thI thi gian h9c t.p dirge tInh vào 
thai gian cong tác tai  ca quan, dan vj d bInh xét danh hiu "Lao dng tiên tin". 
Trtrang hgp cá nhân dugc ci'r tham gia dào tao,  bM dirng tü 01 näm trâ len, chip 
hành t& quy djth cüa ca sâ dào tao,  bi duông, có k& qua h9c tp tü loai khá trâ 
len thI dugc xét tang danh hiu "Lao dng tiên tin". 

Thi gian nghi thai san theo quy djnh dirge tInh d bInh xét tang danh hiu 
"Lao dng tiên tin". 

Di vâi cá nhân chuyn cong tác, ca quan, t chüc, dan vj mâi có trách 
nhim bInh xét, tang danh hiu "Lao dng tiên tin" (trithng hgp có thai gian 
cong tác a ca quan Cu tir 06 tháng trâ len phãi có kin nhn xét cüa co quan, 
dan vj cii). 

Tnrmg hçip Ca nhân dirge diu dng, bit phái dn ca quan, dan vj khác trong 
mt thai gian nht djnh thI vic xem xét, bInh bu danh hiu "Lao dng tiên tin" do 
co quan, dan vj diu dng, bit phái xem xét quyt djnh (co kin nhn xét cüa Ca 
quan, dan vj tip nhn Ca nhân dirge diu dng, bit phái). 

Không xét ttng danh hiu "Lao dng tiên tin" d6i vai cá nhân mai tuyn 
dting duOi 10 tháng, bj k 1utt tü hInh thüc khin trách tra len. 

4.2. Danh hiêu "Chili, sit/ti dua co' th" 
Danh hiu "Chin si thi dna co sa" dirge xét tang cho Ca nhân dat  các tiêu 

chun sau: Là "Lao d3ng tiên tié'n" Co sang kiln là giái pháp k9 thut, giái pháp 
quán l), giái pháp tác nghip hoic giái pháp &ng dyng tjlfl b k9 thut dl tang 
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náng sudt lao t45ng,  tang hiu qua cong tác dwcrc cci s& cOng nhn hoçc có dê tài 
nghien czu khoa hQc dd nghim thu thrçic áp dyng hogc mwu tn, sang tgo trong 
chiê'n dáu, phuc vu chiln 6Au; hoàn thành xuá't sc nhim vy thcctc c0 quan, 
chi'c, a'o'n vj cOng nhtmn. 

T' 1 cá nhân dugc cong nhn danh hiu "Chin sT thi dna ca sd" khOng 
qua 15% tong s cá nhân dat  danh hiu "Lao dng tiên tin". 

D nghj các phOng chuyên mon nghip v11, các &m vj sir nghip trirc thuc 
chi dao  cá nhân báo cáo sang kin cái tin k thutt g1ri v HOi  dng sang kin cp 
cci sâ tru*c ngày 15/11/2020. 

4.3. Danh hiu "T?lp thE lao ct3ng tiên tiên 
Danh hiu "Tip  th lao dng tiên tin" dugc xét t.ng cho tp th hoàn 

thành tt nhim vii và k hoach d1sçlc giao; có phong trào thi dua thithng xuyên, 
thit thirc, hiu qua; có 50% Ca nhân dat  danh hiu "Lao dng tiên tin" vá không 
có cá nhân bj k 1u.t tü hInh thirc cánh cáo tr& len; ni bO doàn kit, gucYng mu 
chip hành chU truo'ng, chInh sách cüa Dáng, pháp 1ut cüa Nhà ni.râc; ni quy, quy 
ch cUa cci quan, don vj. 

4.4. Giy khen 
- Duçic xét tang cho cá nhân dit tiêu chun: Co thành tIch dutrc bInh xét 

trongphong trào thi dua, Lçip du'cic thành tIch dat  xuá't, Hoàn thành tdt nhiêm vy, 
nghiá vy cOng dan,' cO phO'in cMt dao djc t&, doàn kIt, gwong mJu chá'p hành 
chz truv'ng, chInh sách cña Dáng, pháp luat  cia Nhà nztó'c. 

- Duçc xét tang cho tp th dat  tiêu chun: GO thành tIch xuá't sc du'çic blnh 
xét trongphong trào thi dua; Lap  dwcrc thành tIch dat  xuá't; Hoàn thành tO"t nhiêm 
vy; nai  b5 doàn ke't, gu'ong máu chd'p hành chz tru'o'ng, chInh sách cia Dáng, 
pháp luat cja Nhà nzthc, thy'c hin tat quy ché' dan chi 0' cci sO, thy'c hành tjlt 
kim, chang lang phi." 

Các do'n vj cO tir 1 dAn 3 phOng, tO cOng tác chQn 1 tp thl; tft 4 phOng, td 
cOng tác trO' len chQn 2 tap the và 20% trén tdng sd cOng chz'c, viên chic cüa do'n. 
vi d nghj Giám dc SO' tang  Ga khen, nê'u dü tiêu chun danh hiu "Lao dng 
tiên tiê'n ", "Chiê'n si thi dua cá'p cci sO", "Tap thl lao d(5ng tiên tiê'n" lap h so' 
nghj Giám dôc SO' cong nhan. 

Lu'u j: Các Phông Van hoá và Thông tin, Trung tam Van hoá, Truyn thông 
và Th thao các huyn, thành ph xét d nghj tng danh hiu "Lao d5ng tiêii tiE,, ", 
"CiziEn sit/il dua co' so", "T?Ip thE lao d3ng tiên liEn" trInh Hi dng thi dua thuc 
U ban nhân dan các huyn, thành ph; không trinh trüng 1p cüng mt di tuçYng 
giy khen cüa Chü tjch Uy ban nhân dan huyn, thành ph và Giám dc S& Van hoá, 
ThthaovàDuljch. 

U. Mt s quy dnh  v xét và d nghj khen thu'öng 
1. Tp th, cá nhân dê nghj tng khen phãi dang k)' thi dua tr du nam, có thành 

tIch th1t sir trong phong trào thi dua, dat  tt cá các tiêu chun thi dua theo quy djnh. 
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2. TQp th, cá nhân d nghj khen thuâng phái có báo cáo thành tIch; có xác 

nhn cüa thu tnr&ng ccc quan trrc tip quãn 1. 
3. Vic bInh xét tp th& cá than d nghj khen thu&ng phãi duqc thirc hin cong 

kbai, dan chü, tránh khen thtr&ng tràn lan, hinh thüc. 
4. H so khen thuâng gm: 
- Ta trinh gi'ri Hi dng Thi dua - Khen thirang Sâ V hoá, Th thao và Du ljch. 
- Báo cáo thành tich cüa ttp th& cá nhãn d nghj khen thithng (02 b, mu báo 

cáo thãnh tIch theo Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 31/07/2017 cüa ChInh phü). 
- Biên bàn hQp xét cüa Hi ding Thi dua, Khen thtzang Ca sâ. 
D nghj các phông chuyên mOn nghip vi, các don vj sir nghip trirc thuc, 

Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao các 
huyn, thành ph nghiên cüu k5 Lut, Nghj djnh và nti dung van bàn nay khn trirang 
trin khai thirc hin và giri h so v Van phông S& Van hoá, Th thao và Du ljch 
trtr&c ngày 25/11/2020. 

Noi nhân 
- Nhu trên (t/h); 
- Ban TD-KT tinh; 
-LãnhdaoSx; 
- Luu: VT, VP, (Li). 

GIAM DOC 

  

Au Th! Mai 
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