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 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

     - Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã 

tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 

07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng” và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Thực hiện chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

các huyện, thành phố, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Tiếp tục phát 

động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, 

tháng đầu năm 2020, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và 

các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 và các năm tiếp theo 

2. Phối hợp với Ban thi đua, Khen thưởng tỉnh cùng xem xét phong trào thi 

đua của đơn vị mình, chọn một phong trào có hiệu quả để tham mưu cho Hội 

đồng TĐKT tỉnh tiếp tục hướng dẫn triển khai, thực hiện trong giai đoạn tiếp 

theo. 

3. Việc phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của các cấp, các 

ngành, huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần có kế hoạch phối 

hợp đề ra lộ trình cụ thể làm căn cứ xét khen thưởng ở các các cấp và khen 

thưởng ở cấp cao hơn nhằm thúc đẩy phong trào thi đua một cách mạnh mẽ, hiệu 

quả. 

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao hơn nữa chất lượng khen thưởng và 

phong tặng các danh hiệu thi đua. Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân có 
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thành tích đột xuất, đơn vị cơ sở, người lao động trực tiếp (công nhân, nông 

dân…) bằng các hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành; trường hợp đặc 

biệt tiêu biểu xuất sắc có thể đề nghị khen thưởng cấp cao hơn để động viên kịp 

thời các điển hình tiên tiến. Chú trọng phát hiện các nhân tố mới trong các phong 

trào thi đua yêu nước để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 

5. Về việc xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp, khi xét chọn phải 

đảm bảo chặt chẽ về tiêu chuẩn. Sáng kiến kinh nghiệm phải thực sự có hiệu quả 

đối với đơn vị hoặc các sáng kiến khoa học kỹ thuật được áp dụng trực tiếp vào 

lao động sản xuất và được nhiều người vận dụng làm lợi cho địa phương đơn vị. 

Các đơn vị cần quan tâm đến đối tượng là người lao động trực tiếp, tránh tình 

trạng đề nghị chủ yếu là lãnh đạo quản lý. 

Quy trình, hồ sơ, thủ tục khen thưởng thực hiện đúng các quy định của Luật 

Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi xét đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng phải tiến hành họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Ban 

Thi đua, Khen thưởng tỉnh chỉ nhận hồ sơ bảo đảm đúng các quy định về hồ sơ, 

thủ tục và thời gian theo quy định.  

Trên đây là một số nội dung về nâng cao chất lượng phong trào thi đua và 

công tác khen thưởng, yêu cầu các cấp, các ngành, các huyện, thành phố, các 

doanh nghiệp quan tâm, tổ chức thực hiện; các đồng chí thành viên Hội đồng Thi 

đua, Khen thưởng tỉnh với chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp kiểm 

tra đôn đốc nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thi đua và công tác khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.  

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; UBND; HĐND; (b/c) 

- Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương; 

- Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Các đồng chí thành viên HĐ TĐKT tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Các 

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH  

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Q. TRƯỞNG BAN TĐKT TỈNH 

Hồ Thị Hiệng 
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