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Để đánh giá, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và tiếp tục 
đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước, 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và 
kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến 

hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào 
thi đua yêu nước năm 2023 như sau: 

1. Về tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 

Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực 

hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo nội dung phát 
động thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đầu năm 2022 và nội dung phát 

động thi đua của các cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2022, trong đó tập trung vào 
một số nội dung sau:  

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; 
Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi 
đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế 

hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng; Văn bản số 3072/UBND-NC ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

- Kết quả thực hiện các phong trào thi đua: “Tuyên Quang đoàn kết, 
chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-

19”, “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay 
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội 

nhập và phát triển”,“Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua 
thực hiện văn hóa công sở”, “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, 

định  hướng đến năm 2030” và các phong trào thi đua do cơ quan, tổ chức, đơn 
vị phát động năm 2022. 

- Đánh giá cụ thể nội dung những phong trào thi đua đã triển khai thực 
hiện; cách thức phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các 
phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
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 - Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp, những đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

của phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và những năm tiếp theo. 

2. Về khen thưởng tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức họp, xét khen thưởng theo thẩm 
quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc bảo đảm đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các quy định của 
Chính phủ, Bộ Nội vụ, hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, 

các quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
về công tác thi đua, khen thưởng (lưu ý việc khen thưởng theo thẩm quyền, trong 

đó có việc công nhận các danh hiệu thi đua và tặng giấy khen theo quy định). 

- Việc họp, xét đề nghị khen thưởng phải công khai, dân chủ, đúng đối 

tượng, tiêu chuẩn theo quy định; chú trọng khen thưởng và đề nghị cấp trên 
khen thưởng cho tập thể nhỏ và người trực tiếp công tác, lao động, sản xuất ở cơ 

sở vượt khó vươn lên, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.  

- Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường việc phát hiện gương người 
tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc 

tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội 
để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời nhằm động viên, 

khuyến khích, tạo sự lan tỏa sâu rộng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động và nhân dân học tập, làm theo. 

2.1. Việc đề nghị khen thưởng của cụm, khối thi đua: 

- Đối với cụm, khối thi đua thuộc tỉnh: Các cụm, khối thi đua tổ chức họp 

xét, lựa chọn 01 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu cụm, khối để đề 
nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua và tặng Bằng khen cho 

không quá 1/2 tổng số thành viên trong cụm, khối thi đua.  

- Đối với khối thi đua trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế: Các 

khối thi đua họp, xét đề nghị Giám đốc Sở khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, 
dẫn đầu từng khối và Bằng khen cho đơn vị xếp thứ nhì, thứ ba trong khối        

thi đua. 

- Đối với cụm, khối thi đua trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

Các cụm, khối thi đua họp, xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành 
phố khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 

đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu cụm, khối và Bằng khen cho đơn 
vị xếp thứ nhì, thứ ba trong cụm, khối thi đua. 

2.2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về hồ sơ 

đề nghị khen thưởng của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định của Chính phủ, 
Thông tư của Bộ Nội vụ, hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 

ương, Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên 
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Quang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng là các 
hồ sơ, thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và 

thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, do đó khi trình khen thưởng, các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc về thời gian, bảo đảm thời hạn 

để Sở Nội vụ thẩm định, trình và Văn phòng Ủy ban nhân dân trình Chủ tịch    
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; tránh tình trạng trình khen thưởng 

gấp để phục vụ việc tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, đại hội, gặp mặt,.... 
Trường hợp không bảo đảm thời gian, thời hạn thẩm định hồ sơ khen thưởng 

theo quy định thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị không đưa nội dung khen thưởng 
vào chương trình hội nghị tổng kết, sơ kết, đại hội, gặp mặt,... 

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị 
khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị bảo đảm theo đúng quy định; các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trình khen thưởng không bảo đảm thời gian, không bảo 
đảm thời hạn để thẩm định theo quy định thì Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở 
Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) nghiêm túc, 

kiên quyết trả lại hồ sơ đề nghị khen thưởng.  

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh khen thưởng và trình khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể, cá 
nhân thuộc thẩm quyền quản lý phải chịu trách nhiệm về: Thủ tục, hồ sơ, tính 

chính xác của thành tích và các nội dung liên quan đến việc thực hiện chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tập thể, cá nhân, 

hộ gia đình được đề nghị khen thưởng; hướng dẫn tập thể, cá nhân, hộ gia đình 
được đề nghị khen thưởng viết báo cáo thành tích nêu đầy đủ tiêu chuẩn khen 

thưởng theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 
ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

2.3. Thời gian trình khen thưởng: 

- Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ: Cụm, khối thi đua gửi 
trước ngày 05/02/2023 (Ngành Giáo dục và Đào tạo gửi trước ngày 15/8/2023); 

- Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh: Cụm, khối thi 
đua gửi trước ngày 05/01/2023 (Ngành Giáo dục và Đào tạo gửi trước ngày 

15/8/2023). 

- Hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh”; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và hồ sơ đề nghị 
Nhà nước khen thưởng: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi trước ngày 30/4/2023 

(Ngành Giáo dục và Đào tạo gửi trước ngày 15/8/2023). Riêng hồ sơ trình Thủ 
tướng Chính phủ xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” gửi trước ngày 

15/8/2023. 
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3. Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 
07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen 
thưởng” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 
Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.  

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 theo tinh 

thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Tuyên Quang 
chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát 
triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn 

hóa công sở”, “Tuyên Quang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, 
chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2025, định  hướng đến năm 2030”.  

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới nội dung, 

hình thức, biện pháp phù hợp để thu hút cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua gắn với 

nhiệm vụ, công việc hằng ngày của từng người, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, đổi mới nội dung, biện pháp thi đua để 

thu hút tập thể, cá nhân tích cực tham gia; phát huy vai trò, tác dụng của phong 
trào thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Đối với các tổ chức (chính trị - xã hội, hội quần chúng,...), sau khi Đại hội 
thì tổ chức phát động phong trào thi đua để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội, làm cơ sở để đánh giá, tổng kết và thực hiện công tác khen 
thưởng theo đúng quy định. 

- Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, xác định 
đây là trọng tâm đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua; từng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong tỉnh phấn đấu đều có điển hình tiên tiến toàn diện hoặc từng 
mặt công tác nhằm tuyên truyền, nhân rộng tấm gương “người tốt, việc tốt” để 

nhân dân học tập, làm theo. Công tác phát hiện và nhân rộng gương “người tốt, 
việc tốt” phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; có hình thức biểu dương, khen thưởng 
kịp thời để bảo đảm tính lan tỏa trong cộng đồng, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Việc xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phải hướng tới các 
tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ ở cơ quan, 
tổ chức, đơn vị và ở cơ sở; chủ động phát hiện, đề xuất khen thưởng đột xuất đối 

với tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Công 

tác khen thưởng phải gắn chặt chẽ với kết quả thực hiện các phong trào thi đua; 
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chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, người 
không giữ chức vụ có thành tích xuất sắc trong công tác; trong một năm không 

đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng thành tích trong phong trào 
thi đua theo đợt, chuyên đề quá 02 lần đối với mỗi tập thể, cá nhân. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện hiệu quả những nội 
dung trên, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp 

trước ngày 05/02/2023).  

Giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 

nội dung tại Văn bản này và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo cấp có thẩm 
quyền theo quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung tổ chức 

Lễ phát động thi đua năm 2023 bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy;              
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- TP: NC, HC-TC; 
- Lưu: VT, NC (Thg).  

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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