
UBND TỈNH LẠNG SƠN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    THANH TRA TỈNH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
       Số: 458/TTr-VP                    Lạng Sơn, ngày  14 tháng 11 năm 2016 
V/v tổng kết công tác thi đua, bình  
      xét khen thưởng năm 2016 

 
                 

        Kính gửi: -  Các cụm thi đua số 1, 2, 3; 
                       - Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; 

                                  -  Thanh tra các Sở, Ban, ngành; 
                                  -  Thanh tra các huyện và thành phố Lạng Sơn. 

  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16//11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 
39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 
01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 
15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 
đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của 
Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng năm 2013; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06/10/2016 của Thanh tra 
Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra; 

Căn cứ hướng dẫn số 2871/TTCP-TCCB ngày 31/10/2016 của Thanh tra 
Chính phủ về việc tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2016; 

Thanh tra tỉnh hướng dẫn công tác tổng kết thi đua, bình xét khen thưởng 
của ngành Thanh tra năm 2016 như sau: 

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2016 

1. Báo cáo đánh giá kết quả công tác thi đua năm 2016 
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1.1. Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, các 
văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra 
tỉnh về công tác thi đua khen thưởng  

- Việc quán triệt và tổ chức 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 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 18/CT-TTg 
ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm 
(2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 
Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 04/7/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về 
việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 
của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc “nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; Kế hoạch số 26/KH-TTCP ngày 05/01/2016 về 
việc phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2016; Văn bản phát động 
phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016 của Thanh 
tra tỉnh và các đợt phát động thi đua trong năm 2016 của Thanh tra tỉnh. 

- Biện pháp và kết quả công tác thi đua, khen thưởng (xây dựng chương 
trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động, phát động thi đua, xây dựng tiêu chí 
thi đua, đăng ký giao ước thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến...).  

- Công tác đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thi đua; công tác sơ kết, 
tổng kết phong trào và khen thưởng theo quy định. 

1.2. Đánh giá tác động của công tác thi đua, khen thưởng đối với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác, trong đó nêu bật nội dung đổi 
mới là gì và hiệu quả của đổi mới so với những năm trước 

- Thi đua đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
thanh tra kinh tế - xã hội:  

+ Đổi mới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; kết quả 
thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, chất lượng các cuộc thanh tra, so 
sánh kết quả thực hiện với kế hoạch năm đề ra và so với những năm trước đó.  

+ Tác động của công tác thanh tra đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương, lĩnh vực phụ trách. 

- Thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo: 

+ Kết quả tham mưu cho thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp trong 
việc dự báo tình hình, tổ chức công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của công dân. Ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của 
công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
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+ Kết quả tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 
quyền, trong đó có đơn liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, liên quan đến bầu cử 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (tỷ lệ giải quyết dứt điểm các vụ việc 
theo thẩm quyền, số vụ đang giải quyết, số vụ chưa giải quyết, lý do; đặc biệt là 
kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài: dẫn 
chứng bằng số liệu, đánh giá tỷ lệ vụ việc đã giải quyết so với tổng số vụ việc 
phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã báo cáo. So sánh kết quả năm 2016 với năm trước).  

+ Tác động của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của địa bàn; lĩnh vực phụ trách đối với công tác an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội; đặc biệt, là tác dụng trong việc phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII và bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 

- Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng: 

Công tác tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham 
nhũng; tham mưu cho cơ quan hành chính cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; hoàn thiện cơ chế phối 
hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả trong 
việc nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng; đẩy mạnh 
kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành. 

- Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn bản pháp luật, xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, cải cách thủ tục hành chính; 
nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực 
tiễn ở địa bàn, lĩnh vực: 

+ Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Công tác 
tham gia xây dựng các văn bản pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống nội 
quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.       

+ Những giải pháp, sáng kiến, tổng kết thực tiễn, biện pháp ứng dụng 
công nghệ tin học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

+ Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị theo quy định (tính 
kịp thời, tính chính xác, tính hiệu quả của việc cung cấp thông tin, báo cáo, thỉnh 
thị theo quy định của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh). 

- Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh: 

+ Công tác giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, 
viên chức, người lao động trong việc gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. 

+ Công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, 
bình xét, phân loại, xếp loại công chức, viên chức, người lao động theo quy 
định; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh ở cơ 
quan, đơn vị. 

1.3. Đánh giá chung 

- Những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; 
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- Bài học kinh nghiệm từ công tác thi đua, khen thưởng; 

- Phương hướng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi 
đua, khen thưởng trong thời gian tới. 

2. Chấm điểm thi đua  

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác thi đua, các đơn vị tự chấm điểm thi 
đua theo từng nội dung, tiêu chí thi đua năm 2016 của Thanh tra Chính phủ để làm 
căn cứ cho việc bình xét khen thưởng theo quy định (đính kèm văn bản này). 

II. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng 

Tiêu chuẩn khen thưởng, hình thức, quy trình bình xét và thủ tục hồ sơ đề 
nghị khen thưởng, tuyến trình khen thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV 
ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 
06/10/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng 
ngành Thanh tra. 

2. Hình thức khen thưởng 

2.1. Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ 

- Được tặng cho tập thể thuộc Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra 
huyện và thành phố Lạng Sơn đã gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có thành tích xuất sắc được bình xét 
trong phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh phát động và 
lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc 
Bộ, ngành, địa phương. Cụ thể:  

+ Có 02 năm liên tục đủ tiêu chuẩn được công nhận là tập thể lao động 
xuất sắc. 

+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các 
phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành 
tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong 
tập thể. 

+ Được các đơn vị trong Cụm thi đua bình xét, suy tôn.     

- Được tặng cho cá nhân là công chức, viên chức, người lao động thuộc 
Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, ban, ngành, Thanh tra huyện và thành phố Lạng 
Sơn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do 
Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh phát động và lập được nhiều thành tích có 
phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc Bộ, ngành, địa phương. Cụ thể:  

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do Thanh 
tra Chính phủ phát động. 

+ Có 02 năm liên tục được bình xét, công nhận là hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. 

2.2. Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh 
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- Được tặng cho tập thể là thành viên thuộc các cụm thi đua; Văn phòng 
và các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 
trong năm, là tập thể tiêu biểu, xuất sắc, để các tập thể khác học tập. 

- Được tặng cho cá nhân là công chức, viên chức, người lao động thuộc 
Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện và thành phố Lạng Sơn gương 
mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có 
thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Thanh tra tỉnh 
phát động và là cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, để các cá nhân khác học tập. 

2.3. Tỷ lệ khen thưởng 

- Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ 

+ 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh; 

+ 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Thanh tra cấp huyện, sở. 

- Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các tập thể 

+ Cụm thi đua số 1: Tối đa 03 Giấy khen tập thể. 

+ Cụm thi đua số 2: Tối đa 03 Giấy khen tập thể. 

+ Cụm thi đua số 3: Tối đa 03 Giấy khen tập thể. 

+ Văn phòng và các phòng nghiệp vụ: Tối đa 03 Giấy khen tập thể. 

- Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các cá nhân 

+ Thanh tra các Sở, Ban, Ngành và Thanh tra các huyện thành phố đề 
nghị 01 cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn (riêng Thanh tra Sở Giao thông vận tải 
đề nghị 02 cá nhân). 

+ Văn phòng Thanh tra tỉnh đề nghị 03 cá nhân; các phòng nghiệp vụ I, II, 
III, IV, Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng và Phòng Giám sát, kiểm tra 
và xử lý sau thanh tra đề nghị 01 cá nhân. 

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

1. Hồ sơ (01 bộ) 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Trưởng cụm và của thanh tra các Sở, 
Ban, ngành và Thanh tra các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác 
nhận của Thủ trưởng cấp trên trực tiếp (Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện, 
thành phố). 

- Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của Thanh tra các huyện, 
thành phố Lạng Sơn; biên bản họp của Văn phòng và các phòng nghiệp vụ 
Thanh tra tỉnh; biên bản họp bình xét đề nghị khen thưởng của các cụm thi đua 
(có chữ ký trực tiếp của các thành viên). 

- Ý kiến của lãnh đạo Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 
Lạng Sơn đối với việc đề nghị tặng Giấy khen, Bằng khen cho tập thể. 

2. Thời hạn 

Hồ sơ gửi về Hội đồng thi đua, khen thưởng Thanh tra tỉnh (Văn phòng 
Thanh tra tỉnh) trước ngày 15/12/2016. Không xét khen thưởng đối với các tập 
thể, cá nhân thủ tục hồ sơ không đúng hướng dẫn, quá thời gian quy định.  
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Đề nghị các cụm chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức tổng 
kết cụm để đảm bảo việc bình xét được kịp thời theo thời gian quy định. 

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc phát sinh, 
đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp cho Hội đồng thi đua khen thưởng Thanh 
tra tỉnh (Văn phòng Thanh tra tỉnh) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh 
xem xét cho ý kiến chỉ đạo./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- VP, các phòng nghiệp vụ; 
- Lưu: VT, TĐ. 

KT. CHÁNH THANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 
 
 
 
 
 

Đinh Hữu Học 
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