UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ NGOẠI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 838 /SNGV-VP

Đồng Tháp, ngày 03 tháng12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề nghị báo cáo tổng kết
công tác TĐKT năm 2021

Kính gửi: Thành viên Khối thi đua số 5
Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-KTĐ5 ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Khối
thi đua số 5 về việc ban hành Quy chế hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi
đua số 5.
Căn cứ Hướng dẫn số 2409/HD-SNV ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Sở
Nội vụ về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen
thưởng năm 2021 của Khối thi đua số 5, Sở Ngoại vụ (Khối trưởng Khối thi đua
số 5) đề nghị các thành viên Khối báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen
thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 theo đề cương và phụ
lục đính kèm. Văn bản gửi về Sở Ngoại vụ (Trưởng Khối) và Sở Thông tin và
Truyền thông (Khối phó Khối thi đua số 5). Đồng thời gửi file mềm qua địa
chỉ mail: thuylh1978@gmail.com trước ngày 20 tháng 12 năm 2021 để tổng
hợp, báo cáo và phục vụ Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm
của Khối thi đua số 5.
Rất mong nhận được sự phối hợp của thành viên Khối thi đua số 5./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT.

Nguyễn Hữu Xuân
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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
TÊN ĐƠN VỊ…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………./BC-……

………., ngày ……. tháng …… năm ……………

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2021
II. KẾT QUẢ THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị để báo cáo;
nêu cụ thể tiêu chí nào thực hiện vượt chỉ tiêu, tiêu chí nào đạt 100% kế hoạch, tiêu
chí nào đạt thấp hơn so với kế hoạch)
III. THI ĐUA THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, PHÁP
LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật
của Nhà nước
2. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh
3. Công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể
IV. THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM
2021
1. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn công tác thi
đua, khen thưởng
2. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua
a) Chương trình mục tiêu Quốc gia về “Cả nước chung sức xây dựng nông
thôn mới”
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b) Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”
c) Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại
phía sau”
d) Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn
hóa công sở”
đ) Các phong trào thi đua Chuyên đề của Tỉnh.
3. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến
4. Công tác khen thưởng
5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo về công tác thi đua, khen thưởng
6. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và công tác bồi
dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng
- Tổ chức bộ máy
- Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
7. Quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022
Năm ……, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …..tiếp tục thực hiện có hiệu
quả những nội dung công việc trọng tâm. Cụ thể như sau:
Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021 và
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của …….../.
Nơi nhận:
- Lưu: VT

THỦ TRƯỞNG
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Phụ lục 01
BÁO CÁO TÓM TẮT NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2021
(khoảng 1 trang)

5

Phụ lục 02
TIÊU CHÍ THI ĐUA KHỐI THI ĐUA SỐ 5

TT

NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA

ĐIỂM
CHUẨN

THI ĐUA THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
CHUYÊN MÔN ĐƯỢC GIAO

550

Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao và
cam kết hành động với Uỷ ban nhân dân Tỉnh
1 - Hoàn thành 100% các nhiệm vụ: 200 điểm;
1 - Hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ:
(Số lượng nhiệm vụ hoàn thành x 200) x 100 / Tổng số nhiệm
vụ

200

2

Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đạt
chuẩn đơn vị văn hóa:
- Được công nhận cơ quan đạt chuẩn ANTT, ĐVVH: 100
điểm;
- Không được công nhận: 0 điểm

100

3

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (điểm chấm phải
đạt từ 80 điểm trở lên): 100 điểm.
- Dưới 80 điểm đạt 0 điểm

100

4

Thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí:
- Không xảy ra các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí
tại cơ quan đạt 100 điểm
- Để xảy ra các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí (có
kết luận của cơ quan có thẩm quyền): đạt 0 điểm.

100

5

Tham gia thực hiện đóng góp các quỹ mái ấm công đoàn, đền
ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai.
- Tham gia đầy đủ: đạt 50 điểm.
- Không tham gia 01 trong các mục trên đạt 25 điểm
- Không tham gia đóng góp chấm 0 điểm

50

II

THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA
ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

200

1

Tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước.

50

I
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TT

NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA

ĐIỂM
CHUẨN

2

Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, có nhiều cách làm mới
đem lại hiệu quả cao. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Có Kế hoạch tổ chức thi đua: 20 điểm;
- Tổ chức thực hiện thi đua (kèm tài liệu chứng minh): 30
điểm;
- Không xây dựng kế hoạch và tổ chức thi đua: 0 điểm.

50

3

Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 50 điểm
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 40 điểm
- Hoàn thành nhiệm vụ: 30 điểm
- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 điểm
(đến thời điểm mà tỉnh chưa có kết quả đánh giá thì lấy kết
quả năm trước liền kế làm căn cứ chấm điểm).

50

4

Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Công Đoàn:
- Đạt mức I: 25 điểm
- Đạt mức II: 20 điểm
- Đạt mức III: 15 điểm
- Đạt mức IV: 0 điểm
(đến thời điểm mà tỉnh chưa có kết quả đánh giá thì lấy kết
quả năm trước làm căn cứ chấm điểm).

25

5

Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đoàn Thanh niên:
- Đạt mức I: 25 điểm
- Đạt mức II: 20 điểm
- Đạt mức III: 15 điểm
- Đạt mức IV: 0 điểm
(đến thời điểm mà tỉnh chưa có kết quả đánh giá thì lấy kết
quả năm trước làm căn cứ chấm điểm).

25

III

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA,
KHEN THƯỞNG

200

1

Xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công
tác thi đua, khen thưởng

35

a)

Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua

15
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TT

NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA

ĐIỂM
CHUẨN

b)

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và Quyết
định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen
thưởng cơ quan, đơn vị

10

c)

Quyết định thành lập và ban hành Quy chế xét sáng kiến của
Hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ sở (nếu có, thay đổi theo quy
định mới của tỉnh hoặc do cơ quan thay đổi)

10

2

Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua do Tỉnh phát động
và các phong trào chuyên đề khác

40

3

Quan tâm, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, nhân rộng và tích
lũy thành tích khen cao, có các hình thức để nhân rộng điển
hình tiên tiến

30

4

Đảm bảo sự công khai, minh bạch trong công tác thi đua, khen
thưởng; có hướng dẫn xét thi đua, tỷ lệ khen thưởng, có tổng
hợp và thông qua Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn
vị

35

5

Không xảy ra tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng tại
cơ quan, đơn vị

15

6

Bố trí cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua,
khen thưởng và cử tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập
huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng do tỉnh tổ chức

20

7

Chế độ thông tin, báo cáo

25

a)

Nộp báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ, đúng hạn theo quy định

15

b)

Nộp hồ sơ trình khen thưởng đúng thời gian quy định

10

IV

ĐIỂM THƯỞNG

50

1

Thực hiện các tiêu chí thi đua tại nội dụng I, II, đạt điểm tối đa
theo bảng điểm (tổng cộng 10 tiêu chí, mỗi tiêu chí 3 điểm)

30

2

Cơ quan, đơn vị thực hiện sáng tạo, có hiệu quả nổi bật trong
tổ chức các phong trào thi đua

10

3

Đơn vị làm Khối trưởng

10

4

Đơn vị làm Khối phó

5

TỔNG ĐIỂM

1.000
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Phụ lục 03
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2021
(Báo cáo số:
/BC-……. ngày tháng năm
của …………)
----------------

S
tt

Người lao
động
Tổng Tập Cá
Tỷ
số
thể nhân Số
lệ
lượng
%

Nội dung

1Tập thể Lao động tiên tiến
.
2Lao động tiên tiến
.
3Chiến sĩ tiên tiến
.
4Chiến sĩ thi đua cơ sở
.
.
.

5Giấy khen của Thủ trưởng cơ
quan, đơn vị
7Công nhận Sáng kiến cấp cơ
sở
… …………………

.
Cộng:

Lãnh đạo
Tỷ
Tổng
lệ
số
%
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Phụ lục 04
TỔNG HỢP KINH PHÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021
(Báo cáo số:
/BC-………. ngày tháng năm
của ………….…………)
----------------

Stt

Số tiền

Nội dung
I

CHI CHO QĐ KHEN THƯỞNG

1 Tập thể Lao động tiên tiến
.
2 Lao động tiên tiến
.
3 Chiến sĩ tiên tiến
.
4 Chiến sĩ thi đua cơ sở
.
5 Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn
. vị
6 Sáng kiến cấp cơ sở
.
………………………..
Cộng:
I CHI CHO TỔ CHỨC PHONG TRÀO
I- THI ĐUA
Tổng cộng:

Ghi
chú

