
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /HD-UBND TP. Lạng Sơn,  ngày  18 tháng 4 năm 2022 
 

 
 

HƯỚNG DẪN 
Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

giai đoạn 2019 - 2025 
 

 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; 

Thực hiện Hướng dẫn số 544/HD-BTĐKT ngày 23/3/2022 của Ban Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện 

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” giai đoạn 2019 - 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025;  

 Thực hiện Hướng dẫn số 82/HD-SNV ngày 07/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc Hướng dẫn Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi 

đua “Cán bộ, công chức,viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công 

sở” giai đoạn 2019 - 2025; 

 Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 

2019 - 2025. 

 UBND thành phố ban hành hướng dẫn tổ chức sơ kết Phong trào thi đua 

“Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) giai đoạn 2019 - 2025, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, 

hạn chế của Phong trào thi đua trong 03 năm 2019 - 2022. 

2. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất 

sắc trong thực hiện phong Phong trào thi đua; nhân rộng các điển hình tiên tiến, 

các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong 

thực hiện Phong trào thi đua. 

3. 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. 

II. NỘI DUNG 

1. Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính 

quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đoàn 

thể các cấp trong việc tổ chức phát động, triển khai Phong trào thi đua; công tác 
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tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, nhằm thu hút, 

tập hợp sự tham gia, 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, 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 ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. 

3. Đánh giá tác động, hiệu quả của Phong trào thi đua đối với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị 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, 

giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua trong các năm tiếp theo. 

5. Xem xét, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu trong Phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. 

 III. KHEN THƯỞNG  

1. Đối tượng 

a) Tập thể gồm: các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

b) Cá nhân là: cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực 

lượng vũ trang nhân dân thuộc thành phố Lạng Sơn. 

2. Hình thức khen thưởng  

- Giấy khen của Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố; 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Giấy khen của Chủ tịch UBND các phường, xã 

UBND các phường, xã lựa chọn và biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền 

đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua. 

Tiêu chuẩn về thành tích, số lượng xét tặng Giấy khen do Hội đồng thi đua 

khen thưởng cùng cấp xem xét, hướng dẫn cụ thể. 

3.2. Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi 

đua “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2022 đề nghị khen thưởng đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với tập thể 

- Có thành tích xuất sắc, có sáng kiến áp dụng hiệu quả thiết thực tại cơ 

quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;  

- Thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, 

minh bạch; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ 
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quan, đơn vị;  

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, 

an toàn; bài trí cơ quan, công sở đúng quy định của Quy chế văn hóa công sở tại 

các cơ quan hành chính nhà nước; sắp xếp hồ sơ, tài liệu, nơi làm việc gọn gàng, 

ngăn nắp và khoa học;  

- Có xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ 

quan, đơn vị; không có cá nhân vi phạm các quy định về văn hóa công sở, kỷ 

cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc tại 

cơ quan, đơn vị.  

b) Đối với cá nhân 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có sáng kiến được áp dụng tại cơ quan, 

đơn vị góp phần thực hiện có hiệu quả thiết thực trong Phong trào thi đua; là tấm 

gương để cán bộ, công chức, viên chức học tập; 

- Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuẩn mực trong giao 

tiếp, ứng xử; 

Ngoài các tiêu chuẩn trên trong giai đoạn các tập thể, cá nhân phải được 

đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

3.3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi 

đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” giai đoạn 2019 - 2022 đề nghị khen thưởng đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đối với tập thể 

- Có thành tích xuất sắc, có sáng kiến áp dụng hiệu quả thiết thực tại cơ 

quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;  

- Thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, 

minh bạch; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ 

quan, đơn vị;  

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, 

an toàn; bài trí cơ quan, công sở đúng quy định của Quy chế văn hóa công sở tại 

các cơ quan hành chính nhà nước; sắp xếp hồ sơ, tài liệu, nơi làm việc gọn gàng, 

ngăn nắp và khoa học;  

- Có xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ 

quan, đơn vị; không có cá nhân vi phạm các quy định về văn hóa công sở, kỷ 

cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc tại 

cơ quan, đơn vị.  

b) Đối với cá nhân 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có sáng kiến được áp dụng tại cơ quan, 

đơn vị góp phần thực hiện có hiệu quả thiết thực trong Phong trào thi đua; là tấm 

gương để cán bộ, công chức, viên chức học tập; 

- Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuẩn mực trong giao 

tiếp, ứng xử; 
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Ngoài các tiêu chuẩn trên trong giai đoạn các tập thể, cá nhân phải được 

đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh 

giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở trở lên. 

4. Số lượng khen thưởng  

4.1. Giấy khen của Chủ tịch UBND phường, xã 

Do các đơn vị xem xét tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo thẩm quyền. 

4.2. Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố: Xét chọn đề nghị 10 tập 

thể và 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc và đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm 3.2 

khoản 3 mục III tại Hướng dẫn này. 

*  Tập thể: 10 tập thể phân bổ cụ thể như sau: 

- Đối với cụm thi đua các phường, xã: 04 tập thể (giao cho Cụm trưởng 

cụm thi đua năm 2022 và lãnh đạo các phường, xã trong cụm thi đua để xem 
xét, lựa chọn và trình Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố); 

- Đối với 05 cụm thi đua các cơ quan, phòng, ban, Đảng, đoàn thể 

thành phố: 06 tập thể, mỗi cụm thi đua lựa chọn 01 tập thể; riêng cụm thi đua 

cơ quan Tổng hợp- Kinh tế (08 đơn vị) được lựa chọn 02 tập thể để xem xét, 

trình Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố khen thưởng (giao cho Cụm 

trưởng cụm thi đua năm 2022 và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong cụm thi 
đua để xem xét, lựa chọn và trình Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố); 

* Cá nhân: 10 cá nhân phân bổ cụ thể như sau: 

- Đối với cụm thi đua các phường, xã: 04 cá nhân (giao cho Cụm trưởng 

cụm thi đua năm 2022 và lãnh đạo các phường, xã trong cụm thi đua để xem 
xét, lựa chọn và trình Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố); 

- Đối với các cụm thi đua của thành phố: 06 cá nhân, mỗi cụm thi đua 

lựa chọn 01 cá nhân; riêng cụm thi đua cơ quan Tổng hợp-Kinh tế: 02 cá nhân. 

(giao Trưởng cụm thi đua năm 2022 và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong cụm 
thi đua xem xét, lựa chọn và trình Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố). 

4.3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Căn cứ hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, Hội đồng thi 

đua khen thưởng thành phố sẽ xem xét, lựa chọn đề nghị 01 tập thể hoặc 01 cá 

nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm 3.3 khoản 3 mục III văn bản này để trình 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

5. Hồ sơ đề nghị  khen thưởng 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy 

khen: 01 bộ gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các Cụm thi đua, kèm theo danh sách, 

biểu tóm tắt thành tích; 

- Biên bản họp xét của Cụm thi đua; 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân theo mẫu số 07 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 
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số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

Lưu ý: Biểu tóm tắt thành tích gửi bản mềm về địa chỉ Email 
phongnoivutpls@gmail.com; 

6. Thời gian, phương thức gửi hồ sơ 

Hồ sơ khen thưởng các Cụm thi đua nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của thành phố, địa chỉ: số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ trực tuyến 

trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.langson.gov.vn hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích từ ngày 

20/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022. Sau thời gian trên, Cụm thi đua nào không 

có hồ sơ trình khen thưởng coi như không có nhu cầu đề nghị khen thưởng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

UBND thành phố trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cụm thi đua 

của thành phố quan tâm, thực hiện:  

1. Xây dựng báo cáo sơ kết Phong trào thi đua (theo Đề cương kèm theo 

Hướng dẫn này), gửi về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 

20/4/2022 để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định. 

2. Đề nghị UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đủ 

điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. 

Trên đây là Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán 

bộ, công chức, viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công 

sở” giai đoạn 2019 - 2025. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND thành phố (qua phòng Nội 

vụ, số điện thoại: 02053.775277) để xem xét, thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị, đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVNC-TH; 

- Phòng Nội vụ; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh  
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua 

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

Giai đoạn 2019 - 2025 

(Kèm theo Hướng dẫn số: 800/HD-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 

của UBND thành phố Lạng Sơn) 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI 

ĐUA 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động Phong trào thi đua 

a) Kết quả xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, phát 

động và triển khai thực hiện Phong trào thi đua; 

b) Phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết 

quả chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua của các cấp, các ngành. 

2. Công tác tuyên truyền 

a) Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tạo ra sự chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

tích cực tham gia, hưởng ứng Phong trào thi đua; 

b) Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, vận động đối với việc triển khai 

thực hiện Phong trào thi đua, trong đó nêu rõ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, 

sáng tạo trong thực hiện công tác tuyên truyền về Phong trào thi đua của các 

cấp, các ngành. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kết quả hưởng ứng, thực hiện Phong trào thi đua 

a) Đánh giá công tác xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, 

quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; 

b) Đánh giá về thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công 

khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải 

quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; 

c) Đánh giá về thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan, đơn vị; 

d) Đánh giá về xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, 

xanh, sạch, đẹp; 

đ) Đánh giá công tác tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức 



7 

 

 
 

 

 

phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu 

hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao; 

e) Đánh giá việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức trên các nội 

dung: Chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuyên nghiệp về chuyên môn, 

nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng 

xử; tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; phong cách, trang phục làm việc… 

2. Những các làm hay, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán 

bộ, công chức, viên chức trong thực hiện phong trào thi đua 

3. Đánh giá tác động, hiệu quả của Phong trào thi đua đối với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị gắn với việc đẩy mạnh 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

4. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua 

5. Kết quả biểu dương, tôn vinh, khen thưởng Phong trào thi đua (nếu 

có) 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kết quả đạt được 

2. Tồn tại, hạn chế 

3. Một số nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

a) Nguyên nhân khách quan; 

b) Nguyên nhân chủ quan. 

4. Bài học kinh nghiệm 

5. Đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai Phong trào thi đua đến năm 

2025./. 
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