UBND TỈNH SƠN LA
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 30 /KH-VPUB

Sơn La, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua
“Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Sơn La thi đua
thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh
về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Sơn La
thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Hướng dẫn số
856/HD-SNV ngày 15/5/2022 của Sở Nội vụ hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện
phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La thi đua thực hiện
văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện
phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh thi
đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 (sau đây gọi tắt là phong
trào thi đua) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của phong
trào thi đua trong 03 năm (2019 - 2022) làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện
có hiệu quả phong trào thi đua đến năm 2025.
- Biểu dương, tôn vinh các tập thể phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức,
viên chức Văn phòng có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào
thi đua; kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên
tiến, cách làm sáng tạo hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua.
2. Yêu cầu
- Đánh giá thực chất quá trình tổ chức, triển khai thực hiện phong trào;
khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, khách quan, đúng thành
tích, có tác dụng nêu gương, tuyên truyền giáo dục và nhân rộng; rút ra những
bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nội dung và các giải pháp tiếp tục đẩy
mạnh phong trào thi đua đến năm 2025.
- Tổ chức sơ kết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực
tế của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.
II. NỘI DUNG

1. Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của của các phòng, ban,
đơn vị trong việc tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua; sự tham

2
gia và hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực
hiện phong trào thi đua.
2. Đánh giá kết quả thực hiện phong trào theo từng nội dung thi đua (theo
Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số
29/KH-VPUB ngày 14/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh), trong đó tập trung
đánh giá các giải pháp, mô hình, cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện hiệu quả
phong trào thi đua của cơ quan Văn phòng.
3. Đánh giá tác động, hiệu quả của phong trào thi đua đối với việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị của các phòng, ban, đơn vị gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua,
các cuộc vận động đang được triển khai thực hiện.
4. Đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học
kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; những kiến nghị, đề
xuất tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các năm tiếp theo (2023 - 2025).
5. Xem xét, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân
tiêu biểu trong phong trào thi đua các phòng, ban, đơn vị.
III. KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng
- Tập thể: Văn phòng UBND tỉnh; Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn
phòng.
- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh.
2. Hình thức khen thưởng
- Cấp Nhà nước (có hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung
ương sau).
- Cấp tỉnh: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cấp cơ sở: Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
3. Tiêu chuẩn khen thưởng
3.1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
a) Tập thể
Thực hiện tốt các nội dung thi đua tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II Kế hoạch
số 179/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong
trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Sơn La thi đua thực hiện văn hóa
công sở” giai đoạn 2019-2025 và đạt các tiêu chuẩn sau:
- Tập thể có kế hoạch phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua
“Cán bộ, công chức, viên chức Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai
đoạn 2019-2025; từ năm 2019 đến năm 2021 được xếp loại hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ; có sáng kiến hoặc mô hình tiêu biểu trong xây dựng môi trường công
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sở văn minh, thân thiện, có hiệu quả, được biểu dương, tuyên truyền trên các
phương tiện truyền thông của ngành hoặc của tỉnh.
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng: Từ năm 2019 đến năm
2021, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm
được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phòng, ban, đơn vị có cá nhân
được cấp cơ sở công nhận sáng kiến hoặc mô hình tiêu biểu đạt một trong các
tiêu chí thi đua xây dựng môi trường công sở văn minh, hiện đại, thân thiện,
xanh, sạch, đẹp theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II Kế hoạch số 179/KHUBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh.
b) Cá nhân
Thực hiện tốt các nội dung thi đua tại điểm 2.2 khoản 2 Mục II Kế hoạch
số 179/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong
trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Sơn La thi đua thực hiện văn hóa
công sở” giai đoạn 2019-2025 và đạt các tiêu chuẩn sau:
- Từ năm 2019 đến hết năm 2021 liên tục được xếp loại hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ; có sáng kiến hoặc giải pháp theo một trong các tiêu chí thi đua thực
hiện kỉ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp quy định điểm 2.2 khoản 2
Mục II Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh, góp phần
thực hiện văn hóa, văn minh công sở, được cấp cơ sở công nhận.
3.2. Tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
a) Tập thể
Các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt các nội dung thi đua tại điểm 2.1
khoản 2 Mục II Kế hoạch số 29/KH-VPUB ngày 14/8/2019 của Văn phòng
UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên
chức Văn phòng UBND tỉnh Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai
đoạn 2019-2025 và đạt các tiêu chuẩn sau: Từ năm 2019 đến năm 2021, được
xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phòng, ban, đơn vị có cá nhân được
cấp cơ sở công nhận sáng kiến hoặc mô hình tiêu biểu đạt một trong các tiêu chí
thi đua xây dựng môi trường công sở văn minh, hiện đại, thân thiện, xanh, sạch,
đẹp theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II Kế hoạch số 29/KH-VPUB ngày
14/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.
b) Cá nhân
Thực hiện tốt các nội dung thi đua tại điểm 2.2 khoản 2 Mục II Kế hoạch
số 29/KH-VPUB ngày 14/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về tổ chức thực
hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh
Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và đạt các tiêu
chuẩn sau:
- Từ năm 2019 đến hết năm 2021 liên tục được xếp loại hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên; có sáng kiến hoặc giải pháp theo một trong các tiêu chí thi đua
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thực hiện kỉ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp quy định điểm 2.2
khoản 2 Mục II Kế hoạch số 29/KH-VPUB ngày 14/8/2019 của Văn phòng
UBND tỉnh góp phần thực hiện văn hóa, văn minh công sở, được cấp cơ sở
công nhận.
4. Số lượng khen thưởng
4.1. Số lượng xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
a) Tập thể
Xét tặng không quá 01 tập thể là phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng.
b) Cá nhân:
Xét tặng không quá 01 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc
Văn phòng.
4.2. Số lượng xét tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
a) Tập thể: Không quá 02 tập thể.
b) Cá nhân: Không quá 05 cá nhân.
Lưu ý:
- Do chỉ tiêu khen thưởng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
chỉ được 01 tập thể, 01 cá nhân đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị tập trung
xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích thật sự xuất sắc trong thực
hiện phong trào thi đua; đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Ưu tiên xét chọn
những tập thể nhỏ, cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, có thành tích tiêu biểu
trong thực hiện phong trào thi đua.
- Không đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đã được khen
thưởng những nội dung chuyên đề khác trong năm 2022.
5. Thủ tục, hồ sơ và thời gian đề nghị khen thưởng
5.1. Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
- Tờ trình của phòng, ban, đơn vị đề nghị (nêu rõ thông tin hoặc kèm theo
danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng).
- Biên bản họp xét của phòng, ban, đơn vị.
- Báo cáo thành tích (theo Mẫu số 07 tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen
thưởng, thể hiện rõ thành tích theo tiêu chuẩn xét khen thưởng) có xác nhận của
Lãnh đạo Văn phòng.
5.2. Hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh
- Tờ trình của phòng, ban, đơn vị đề nghị.
- Biên bản họp xét của phòng, ban, đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Các phòng, ban, đơn vị
- Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế thực hiện sơ kết, đánh giá phong
trào; Tổ chức họp, lựa chọn và đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
và Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với tập thể, cá nhân có
thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua.
- Hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy
khen của Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với tập thể và cá nhân gửi về phòng
Tổ chức - Hành chính - Quản trị trước ngày 21/5/2022.
2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu tổ chức sơ kết 03
năm thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả;
thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, chính xác theo quy định.
- Tham mưu với Lãnh đạo Văn phòng xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm
thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND
tỉnh Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 báo cáo Sở
Nội vụ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 26/5/2022./.
Nơi nhận:
- Đ/c Lê Hồng Minh-PCT UBND tỉnh (Báo cáo);
- Sở Nội vụ (Báo cáo);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Trang thông tin điện tử VP;
- Lưu: VT, TCHCQT,H02b.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Huy Anh

