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SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH SƠN LA 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI 

DƯỠNG PHCN BN TÂM THẦN  

 

Số:        /TTĐDTT 

(V/v Hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua -

Khen thưởng năm 2022; Đăng ký danh hiệu 

và hình thức khen thưởng năm 2023) 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                        

              Sơn La, ngày      tháng 11 năm 2022 

               

            Kính gửi: Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm. 

 

Thực hiện công văn số: 2211/LĐTBXH – VP  ngày 23 /11/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, 

khen thưởng năm 2022. Để đảm bảo cho việc tổng kết phong trào thi đua và 

công tác khen thưởng năm 2022 đúng theo quy định. Trung tâm Điều trị và nuôi 

dưỡng PHCN bệnh nhan tâm thần Hướng dẫn các phòng chuyên môn thực hiện 

công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng năm 2023 như sau: 

I. VỀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC 

KHEN THƯỞNG NĂM 2022 

Phòng Hành chính – Tổng hợp tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo tổng 

kết thực hiện Phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022; Phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023 của đơn vị. 

II. VỀ TIÊU CHUẨN XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH 

THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Các danh hiệu thi đua 

1.1. Về cá nhân 

 1.1.1. Đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

            -Tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” thực hiện theo quy định tại 

Điều 10, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Đạt các  tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, Khen 

thưởng: 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, 

viên chức đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 

+ Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong 

trào thi đua; 

+ Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; 

+ Có đạo đức, lối sống lành mạnh.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, 

của nhân dân dẫn đến bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của 

cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên thì thời gian điều trị, điều dưỡng 

được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

- Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, 

chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được 

tính vào thời gian công tác tại đơn vị để được bình xét “Lao động tiên tiến”. 

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên 

chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại 

khá trở lên thì được tính để xét tặng  “Lao động tiên tiến”.   

- Thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Nhà nước được tính để bình xét 

danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

- Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách 

nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian 

công tác ở cơ quan cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan 

cũ). 

- Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới 

tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

1.2. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” xét tặng hàng năm thực hiện theo quy 

định tại Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

- Đạt 2 tiêu chuẩn sau đây: 

  + Là “Lao động tiên tiến”; 

  + Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới được triển 

khai có hiệu quả tại đơn vị để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác 

(Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phải được đơn vị công nhận) 

- Tỷ lệ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng 

số cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” của từng phòng. 

1.3.Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, cấp tỉnh” 

- Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

- Sánh kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh 

công nhận, để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, 

ngành, tỉnh, do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét công nhận. 

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, cấp tỉnh” được xét tặng  

vào năm đạt  danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” lần thứ ba. 

1.2.  Về Tập thể 

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: được xét tặng cho tập thể các 

phòng đạt các tiêu chuẩn sau 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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        - Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế họach được giao; 

        - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 

         - Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 

không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

2. Các hình thức khen thưởng 

2.1. Các hình thức khen thưởng từ Huân chương Độc lập trở lên thực hiện 

theo Nghị định số 91/2017/NĐ – CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

2.2.Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Được xét tặng cho các cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh, 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong 

phạm vi cấp cơ sở. 

2.3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH 

Thực hiện theo Điều 18, Điều 19 Thông tư số 08/2019/TT – BLĐTBXH 

ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động – TBXH. 

2.4. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Được xét tặng cho các cá nhân: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

- Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian 

đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ 

sở. 

2.5. Tặng Giấy khen 

2.5.1. Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

*Tỷ lệ xét tặng giấy khen của của Giám đốc Sở: Không quá 30% tổng số 

viên chức của đơn vị. 

2.5.2. Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân 

chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

*Tỷ lệ xét tặng giấy khen của của Giám đốc Sở: Không quá 30% tổng số 

phòng thuộc Trung tâm. 

 

         * Lưu ý:  
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         -Tỷ lệ xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cá nhân: 

+ Các đơn vị có đến 20 người: được xét khen thưởng không quá 15% tổng 

số người của đơn vị; 

+ Đơn vị có trên 20 người đến 50 người: ngoài số người được khen 

thưởng như 20 người, số người còn lại khen thưởng không được quá 10%; 

         -  Tỷ lệ xét tặng Bằng khen Bộ lao động - TBXH không quá 15% tổng số 

cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. 

- Cá nhân đề nghị Bộ hoặc UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2022 thì năm 

2021 chưa được tặng bằng khen của Bộ hoặc UBND tỉnh. 

- Cá nhân đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Lao động - TBXH 

viết báo cáo thành tích 02 năm (2021 và 2022). 

Đề nghị các cá nhân khi viết đơn đề nghị công nhận sáng kiến; Báo cáo 

thành tích phải đúng mẫu quy định, đúng thể thức văn bản (Đơn đề nghị công 

nhận sáng kiến theo mẫu phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 4726/QĐ – SLĐ 

– TBXH ngày 16/11/2021 của Sở LĐ – TBXH;  báo cáo thành tích của cá nhân 

theo mẫu số 02 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ). 

3. Thời gian và hồ sơ đề nghị khen thưởng 

3.1. Hồ sơ đề nghị 

a) Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở 

- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến của cá nhân. 

- Nội dung đề nghị công nhận sáng kiến. 

- Biên bản họp của các phòng kèm theo danh sách đề nghị. 

b) Hồ sơ đề nghị danh hiệu Lao động tiến tiến, giấy khen, bằng khen 

- Biên bản họp xét của các phòng kèm theo danh sách đề nghị. 

- Đối với Bằng khen UBND tỉnh, Bộ Lao động – TBXH hồ sơ gồm: Báo 

cáo thành tích cá nhân đề nghị ken thưởng (03 bản); Quyết định công nhận hoặc 

giấy chứng nhận sáng kiến cơ ở (03 bản) 

3.2. Thời gian nhận hồ sơ: 

Thời gian nhận hồ sơ khen thưởng đề nghị các phòng gửi về Phòng Hành 

chính – Tổng hợp trước ngày 04/11/2022. 

III. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN 

THƯỞNG NĂM 2023 

Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn về khen thưởng thành tích thực hiện 

nhiệm vụ hàng năm theo các văn bản về Thi đua - Khen thưởng hiện hành và 

các nội dung hướng dẫn nêu trên, đề nghị Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc 

Trung tâm tổ chức phát động phong trào thi đua trong viên chức, người lao 

động phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023 và 
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thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể 

và cá nhân theo quy định. 

1. Cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

- Danh hiệu Lao động tiên tiến. 

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. 

- Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội và các hình thức khen cao. 

2. Tập thể phòng đăng ký các danh hiệu, hình thức khen thưởng 

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.  

- Sở Lao động – TBXH tặng giấy khen. 

* Lưu ý:  

- Đối với cá nhân đăng ký Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội trở lên thì đồng thời phải đăng ký danh hiệu Lao động 

tiên tiến và Chiến sỹ Thi đua cơ sở. 

- Các phòng chuyên môn gửi danh sách đăng ký Thi đua – Khen thưởng 

năm 2022 bằng văn bản về Phòng Hành chính – Tổng hợp trước ngày   

10/02/2023 để tổng hợp, đăng ký với Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Lao 

động - TBXH. Nếu quá thời gian nêu trên các phòng không gửi đăng ký thì 

cuối năm không thực hiện xét khen thưởng. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua khen thưởng năm 2022, 

đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023, đề nghị các phòng 

chuyên môn thực hiện và tổng hợp danh sách, biên bản cuộc họp về Phòng Hành 

chính - Tổng hợp để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung tâm 

theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu: VT, HSTĐKT, (Hảo 01b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                   Trịnh Văn Vịnh 
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