
 

 

        Kính gửi: 

   - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

      - UBND các huyện, thành phố; 

       - Các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua trên địa bàn tỉnh; 

      - Các đồng chí Trưởng khối thi đua năm 2020. 
 

Thực hiện văn bản số 3132/BTĐKT-VP ngày 22 tháng 10 năm 2020 của 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc “tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2020”; Văn bản số 8140/UBND-TH2 ngày 28/10/2020 của UBND 

tỉnh về việc xây dựng báo cáo tổng kết  công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. 

Để kịp thời đánh giá tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua trên địa 

bàn tỉnh và các đồng chí Trưởng khối thi đua năm 2020 báo cáo đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Đề cương báo cáo và các biểu tổng hợp kèm theo 

đăng tải tại website http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn).  

Báo cáo tổng kết và biểu tổng hợp gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, 

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc trước ngày 05/11/2020, đồng thời gửi kèm theo file 

điện tử vào địa chỉ email: toandd3@vinhphuc.gov.vn để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Website SNV; 

- Lưu VT, BTĐKT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Bùi Thị Thu Hằng 

 

  

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:         /SNV-BTĐKT              Vĩnh Phúc, ngày      tháng 10  năm 2020 

V/v báo cáo tổng kết công tác  

thi đua, khen thưởng năm 2020 
 

 

http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn/
mailto:toandd3@vinhphuc.gov.vn


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
(Kèm theo công văn số        /SNV-BTĐKT  ngày         tháng 10 năm 2020 của  

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc) 

 

 

ĐƠN VỊ……… 

 

Số: ………./……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

……………., ngày     tháng      năm 2019 
 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020 
 

I. Đặc điểm, tình hình của đơn vị 

1. Khái quát đặc điểm, tình hình chung 

2. Thuận lợi, khó khăn của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

II. Kết quả thực hiện  

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

- 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”; 

- Thực hiện 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 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi 

đua, khen thưởng; Văn bản số 458/UBND-TH2 ngày 22/01/2020 của UBND 

tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2020. 

- Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định 

số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy 

định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

- Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp 

tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Hướng dẫn số 20/HD-

HĐTĐKT ngày 04/12/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức 

Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở, cấp trên cơ sở 

tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V. 



 

 

2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua 

2.1. Kết quả tổ chức 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động. 

Nêu kết quả cụ thể thực hiện phong trào, như: 

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát 

triển nông nghiệp, nông thôn…; Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới/tổng số xã 

thuộc huyện, thành phố; Số huyện, thành phố đạt Nông thôn mới; Tên, số lượng 

đề án/công trình/sản phẩm, giá trị của đề án/công trình/sản phẩm hỗ trợ nông 

dân, nông thôn, hỗ trợ  phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.. 

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nhân, doanh nghiệp phát triển; Số lượng doanh nghiệp được thành lập mới, 

doanh nghiệp khởi nghiệp…trên địa bàn huyện, thành phố; Tên, nội dung các 

hoạt động thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và 

phát triển”… 

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân thoát nghèo, giảm nghèo; 

Tên, nội dung các hoạt động thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội, giải 

quyết việc làm…Giá trị hàng hóa, sản phẩm, nhà ở, công trình phúc lợi hoặc số 

lượng tiền đã đóng góp, ủng hộ người nghèo hưởng ứng phong trào thi đua “Cả 

nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức  thi đua thực hiện văn hóa công sở”: Việc xây dựng Môi trường làm 

việc có văn hóa và hiệu quả trong cơ quan, tổ chức. Việc xây dựng hình ảnh, tác 

phong cốt cách của cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu 

mực, sáng tạo. Những chuyến biến trên thực tế trong phong cách giao tiếp, ứng 

xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; việc tôn trong thứ 

bậc hành chính, chấp hành nội quy, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực 

hiện nghiêm túc giờ làm việc tại cơ quan, tận tụy, trách nhiệm vì lợi ích của 

người dân, của doanh nghiệp…  

2.2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do các cơ quan, đơn vị, 

địa phương tổ chức, phát động, nêu cụ thể: 

- Tên gọi, nội dung của phong trào thi đua đã được các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phát động, triển khai; Nêu cụ thể 01 hoặc 2 phong trào thi đua nổi 

bật do các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động. 

- Đánh giá hiệu quả, tác động của các phong trào thi đua đối với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội…của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2.3. Kết quả hoạt động của các cụm, khối thi đua do các cơ quan, đơn 

vị, địa phương, nêu cụ thể: 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động cụm, khối thi đua; 



- Đánh giá nội dung, chất lượng hoạt động, kết quả việc bình xét, suy tôn 

danh hiệu thi đua trong khối, cụm thi đua. 

3. Công tác khen thưởng. 

- Nội dung đã thực hiện nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen 

thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Biện pháp hoặc giải pháp, kinh nghiệm đã thực hiện để tăng tỷ lệ khen 

thưởng đối với nông dân, công nhân, chiến sỹ, người lao động trực tiếp.  

- Kết quả giải quyết hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến; Phong 

tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 

Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sỹ, Huân chương, Huy chương kháng 

chiến trong năm 2020, Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh 

Phúc” (số lượng đã giải quyết, số lượng còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng); 

Khen thưởng theo thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với tập thể, 

cá nhân. 

- Tổng hợp, phân tích kết quả khen thưởng trong năm 2020: 

+ Khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh (tổng hợp theo biểu số 01và số 02 

đính kèm): ghi rõ số lượng trình khen thưởng; số lượng được khen thưởng; số 

lượng để lại và nguyên nhân. 

+ Khen thưởng thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương (tổng 

hợp theo biểu số 03 đính kèm). 

+ Đánh giá thay đổi tăng, giảm số lượng, tỷ lệ khen cho đối tượng không 

là lãnh đạo quản lý so với năm 2019. 

+ Công tác phối hợp thực hiện tổ chức phong trào thi đua và công tác 

khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

- Nêu rõ biện pháp, phương pháp tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình 

tiên tiến; số lượng các điển hình tiên tiến và các điển hình mới được phát hiện ở cơ 

sở. 

- Nêu kết quả phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương 

với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình. 

5. Tổ chức bộ máy; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

- Tình hình tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương (đối với cấp xã, thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-

HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc); số lượng công 

chức chuyên trách, Số lượng kiêm nhiệm  (phân tích tăng - giảm so với năm 

2019). Đánh giá chung chất lượng đội ngũ công chức chuyên trách thi đua, khen 

thưởng; nêu rõ những mặt mạnh, những mặt hạn chế và nguyên nhân. 

- Số lớp, đối tượng, số lượt cán bộ, công chức, viên chức được tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; hình thức, nội 

dung tập huấn, bồi dưỡng. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra 



- Nội dung, đối tượng, số lượng đơn vị được kiểm tra, thanh tra thực hiện 

quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đánh giá kết quả kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đối với các 

đơn vị thuộc và trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nêu cụ thể kết quả 

giải quyết, thực hiện các kiến nghị, kết luận sau khi được kiểm tra, thanh tra. 

- Số lượng đơn thư đã tiếp nhận; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã được giải quyết. 

7. Quỹ thi đua, khen thưởng 

- Công tác trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

- Tổng hợp số liệu quỹ thi đua, khen thưởng năm 2020 theo biểu số 03; 

trong đó: Nêu rõ các nguồn hình thành quỹ thi đua, khen thưởng, tình hình sử 

dụng kinh phí chi các hoạt động thi đua, khen thưởng (thưởng theo các quyết 

định của cơ quan, đơn vị, địa phương; Thưởng theo các quyết định của tỉnh). 

8. Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác thi đua, khen thưởng 

- Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính của các ngành, địa phương trong công tác thi đua, khen thưởng. 

- Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thi đua, 

khen thưởng, tình hình thực hiện phần mềm hỗ trợ công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; lưu trữ hồ sơ khen thưởng. 

9. Công tác khác 

- Công tác quản lý và cấp phát hiện vật khen thưởng; Cấp đổi hiện vật 

khen thưởng (số lượng đề nghị cấp đổi, số lượng đã được giải quyết, số lượng 

chưa được giải quyết, lý do)… 

- Công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng đề án, đề tài về công tác thi 

đua, khen thưởng trong năm. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

2. Hạn chế, yếu kém 

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

4. Giải pháp, biện pháp khắc phục 

IV. Kiến nghị và đề xuất 

1. Đối với Chính phủ. 

2. Đối với Hội đồng TĐKT Trung ương hoặc Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương, tỉnh. 

3. Đối với Hội đồng TĐKT tỉnh hoặc Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội 

vụ. 

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua thuộc cơ 

quan, đơn vị, địa phương (nếu có). 



 - Kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết hồ sơ khen thưởng thành tích kháng 

chiến; Phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng”, Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sỹ, Huân chương, Huy 

chương kháng chiến, Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh 

Phúc”… 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 
 

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021. 

2. Giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả của phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng./. 
 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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