Do tình hình dch bnh, lp tp hun c t chc di hình thc trc tuyn (trên nn tng microsoft Teams). Ti bui tp
hun Ban t chc lp - Ban Thi ua Khen thng thành ph ã truyn t, hng dn nhng ni dung nghip v thi ua
khen thng hin hành ca Nhà nc v: vic xét tng các danh hiu thi ua và hình thc khen thng thuc thm
quyn ca th trng n v, a phng; vic xét, ngh tng các danh hiu thi ua và hình thc khen thng thuc thm
quyn ca ch tch UBND thành ph (khen thng theo công trng và thành tích t c) ; vic xét, ngh tng các
danh hiu thi ua và hình thc khen thng cp nhà nc (khen thng theo công trng và thành tích t c; v hot
ng ca khi, cm thi ua; v t chc và hot ng ca Hi ng thi ua - khen thng các n v, a phng; nhng vng mc và
mt s im cn lu ý trong công tác thi ua, khen thng:
- V vic thành lp Hi ng Thi ua - Khen thng (Hi ng): Thc hin theo nguyên tc: Cp nào có t chc xét
tng hoc ngh cp có thm quyn xét tng danh hiu thi ua, hình thc khen thng thì cp ó thành lp Hi ng Thi
ua - Khen thng.
- V vic ban hành quy ch t chc và hot ng ca Hi ng: Thc hin theo nguyên tc là cp nào có thm quyn
xét tng danh hiu thi ua, hình thc khen thng thì cp ó ban hành Quy ch. i vi các n v thuc và trc thuc
không có thm quyn xét tng danh hiu thi ua, hình thc khen thng (ch ngh n v qun lý trc tip xét tng),
không nht thit ban hành Quy ch mà thc hin theo Quy ch ca n v qun lý trc tip.
- V c cu thành viên Hi ng: Ch tch Hi ng (th trng n v, a phng); Phó Ch tch Hi ng (i din lãnh o cp y
hoc Ch tch U ban Mt trn T quc Vit Nam a phng hoc Ch tch Công oàn ca n v, a phng); Các y viên:
Phó Th trng n v, a phng; Ch tch y ban Mt trn T quc Vit Nam a phng (nu không là Phó Ch tch Hi
ng); Ch tch Công oàn ca n v, a phng (nu không là Phó Ch tch Hi ng); Bí th oàn TNCS HCM ca n v,
a phng (nu có); i din lãnh o các n v thuc và trc thuc (s lng, thành phn do Th trng n v quyt nh); y viên
Thng trc Hi ng (Lãnh o Vn phòng hoc Phòng Hành chính - Tng hp hoc Phòng T chc Cán b ca n v
hoc Phòng Ni v qun, huyn.
- V ch hi hp ca Hi ng:
+ C quan thng trc Hi ng có trách nhim tham mu cho Ch tch Hi ng t chc hp Hi ng. Hi ng hp khi có ít
nht 2/3 thành viên tham d. Ch tch Hi ng ch trì hi ngh hoc y quyn cho 01 Phó Ch tch Hi ng ch trì. Ch
tch Hi ng thc hin b phiu nh các thành viên khác.
+ C quan thng trc Hi ng xin ý kin các thành viên vng mt bng vn bn, tng hp, báo cáo Ch tch Hi ng;
hoàn thin Biên bn hp Hi ng và h s ngh khen thng theo quy nh.
+ Nhng trng hp c bit, do yêu cu v mt thi gian và tính cht công vic, không triu tp c phiên hp toàn th
Hi ng, C quan Thng trc Hi ng gi vn bn xin ý kin tng thành viên Hi ng và tng hp ý kin, báo cáo Ch tch
Hi ng xem xét, quyt nh.
+ V t l phiu kín hoc biu quyt ca thành viên Hi ng i vi các danh hiu thi ua, hình thc khen thng: Khi xét
danh hiu Chin s thi ua thành ph, Chin s thi ua toàn quc, Anh hùng Lao ng, Anh hùng Lc lng v trang
nhân dân, Hi ng Thi ua - Khen thng n v, a phng phi hp và b phiu kín; tp th, cá nhân c ngh khen
thng phi có t l phiu ng ý t 90% tr lên tính trên tng s thành viên ca Hi ng (nu thành viên Hi ng vng mt
thì ly ý kin bng vn bn); Các danh hiu thi ua, hình thc khen thng còn li, tùy theo tng n v, a phng quy
nh, nhng ít nht phi c 2/3 s thành viên Hi ng (hoc làm tròn t 65% tng s thành viên Hi ng tr lên) biu
quyt hoc b phiu kín thng nht.
+ Không phi danh hiu thi ua, hình thc khen thng nào cng u ly ý kin thành viên Hi ng. Tùy theo c im
ca tng n v, a phng mình, các n v, a phng có th la chn loi hình khen thng cn ly ý kin thành viên Hi
ng. Ban Thi ua - Khen thng thành ph xut ch ly ý kin i vi loi hình khen thng theo công trng và thành

tích t c, danh hiu thi ua, hình thc khen thng khen thng cp thành ph, cp b, ban, ngành và khen thng
cp Nhà nc. i vi các loi hình khen thng khác, ch ly ý kin thành viên Hi ng khi có yêu cu ca c quan có
thm quyn.
+ Khuyn khích các n v, a phng áp dng công ngh thông tin trong vic gi và nhn kt qu t thành viên Hi
ng nhm tit kim thi gian, giy t.
- V vic xét, công nhn các danh hiu thi ua, hình thc khen thng: Thc hin theo nguyên tc xét cá
nhân trc, tp th sau; xét danh hiu thi ua trc, hình thc khen thng sau; xét tp th nh trc, tp th ln sau.

Th t xét nh sau:
1. Xet ca nhân:
- Xet danh hiêu thi ua:
(1) Lao ông tiên tiên, Chin s tiên tin
(2) Chin s thi ua c s
(3) Chin s thi ua câp bô, nganh, tinh, thành ph trung ng
(4) Chiên si thi ua toan quôc
- Xet hình thc khen thng:
(5) Giây khen
(6) Bng khen cua bô, ban, nganh, tinh, thành ph trung ng

(7) Bng khen ca Th tng Chính ph
(8) Huân chng cac hang
(9) Danh hiu vinh d Nhà nc
2. Xet tâp thê:
- Xet danh hiêu thi ua:
(10) Tâp thê lao ông tiên tiên, n v tiên tin
(11) Tp th lao ng xut sc, n v quyt thng
(12) C thi ua cua bô, ban, nganh, tinh, thành ph trung ng
(13) C thi ua Chinh phu
- Xet hình thc khen thng:
(14) Giây khen
(15) Bng khen cua bô, ban, nganh, tinh, thành ph trung ng
(16) Bng khen ca Th tng Chính ph
(17) Huân chng cac hang
(18) Danh hiu vinh d Nhà nc.
ng thi, công chc, viên chc ph trách công tác thi ua, khen thng nm bt thông tin thc hin h s, th tc, biu
mu trong công tác thi ua, khen thng; ng dng phn mm qun lý thi ua, khen thng theo dõi danh sách
các th tc thi ua, khen thng ã c thit lp sn, kim tra, cp nht thông tin ngh khen thng t các n v thuc, trc
thuc lp và ngh khen thng ca n v, a phng.
Lp tp hun nghip v công tác thi ua, khen thng cho công chc, viên chc ph trách thi ua, khen thng, góp
phn nâng cao hiu qu, t chc thc hin phong trào thi ua và công tác khen thng ca các n v, a phng t hiu
qu cao nht, to s chuyn bin mnh m trong công tác thi ua khen thng ca thành ph trong thi gian ti./.
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