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 1. Mục đích 

 Thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng hàng năm một cách khoa học, 

đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước cũng như của ngành Thống kê về 

TĐKT. Nhằm tạo động lực, động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá 

nhân hăng hái thi đua lao động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thống kê. 

 2. Phạm vi áp dụng 

 - Áp dụng đối với công tác Thi đua, Khen thưởng hàng năm của Cục 

Thống kê Hà Tĩnh. 

 - Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên 

quan tham mưu ban lãnh đạo thực hiện quy trình này. 

 3. Tài liệu viện dẫn 

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 và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

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; 

Thông tư số 08/2017/TT – BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thưởng; 

Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Ngành kế hoạch Đầu tư; 

Quyết định số 1233/QĐ-TCTK ngày 08/8/2019 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng ngành 

Thống kê ban hành kèm theo;  

Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Cục Thống 

kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 

59/QĐ-TCTK ngày 27/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; 

Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Quy chế Thi đua khen thưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh kèm theo Quyết 

định số 133/QĐ-CTK ngày 07/5/2013 của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh; 
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  Quyết định giao kế hoạch và điểm thi đua hàng năm của Tổng cục Thống 

kê và Cục Thống kê Hà Tĩnh. 

 4. Định nghĩa / viết tắt 

 4.1. Định nghĩa 

 - Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, 

tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

 - Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và 

khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 - Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, 

tập thể có thành tích trong phong trào thi đua. 

4.2. Viết tắt 

- TĐKT: Thi đua, Khen thưởng 

- HĐTĐKT: Hội đồng Thi đua, Khen thưởng 

- TCTK: Tổng cục Thống kê. 

- CTK: Cục Thống kê. 

- CCTK: Chi cục Thống kê cấp huyện. 

5. Nội dung quy trình 

 

STT Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

thực hiện 

Biểu mẫu/     

tài liệu 

B1 

Tiếp nhận Kế hoạch công tác hàng năm 

     - Tiếp nhận kế hoạch công tác hàng năm do 

TCTK và địa phương giao để thông báo các 

phòng Văn phòng Cục. 

     - Thời gian thực hiện: 

     Trước ngày 30/9 hàng năm. 

 

Thường trực 

HĐTĐKT 

Cục Thống kê 

Thông báo 

giao kế hoạch 

công tác hàng 

năm của 

TCTK 
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STT Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

thực hiện 

Biểu mẫu/     

tài liệu 

B2 

Lập và thông báo kế hoạch công tác, điểm 

thi đua hàng năm 

       - Trên cơ sở kế hoạch công tác hàng năm do 

TCTK giao, các Văn phòng Cục tiến hành lập kế 

hoạch công tác và giao điểm thi đua đối với từng 

phần hành nghiệp vụ cho các Chi cục Thống kê 

các huyện, thành phố, thị xã và gửi về Thường 

trực HĐTĐKT Cục để tổng hợp; Kế hoạch công 

tác và điểm thi đua gửi về Phòng TCHC (là đơn 

vị thường trực HĐTĐKT Cục) bằng văn bản có 

xác nhận của Lãnh đạo Cục được phân công phụ 

trách đã ký; đồng thời gửi qua Hệ thống Quản lý 

văn bản và điều hành tác nghiệp Eoffice để lưu. 

        - Thường trực HĐTĐKT Cục tổng hợp trình 

Cục trưởng duyệt và ra thông báo đến các Chi 

cục Thống kê cấp huyện thực hiện. 

        - Thời gian thực hiện: 

       Trước ngày 30/10 hàng năm. 

Thường trực 

HĐTĐKT 

Cục Thống kê 

Quyết định  

giao kế hoạch 

công tác hàng 

năm của Cục 

Thống kê 

B3 

Đăng ký, phát động và ký giao ước thi đua 

       -Tập thể và cá nhân cán bộ công chức và 

người lao động đăng ký danh hiệu thi đua hàng 

năm. 

       - Tổ chức phát động phong trào thi đua và 

ký cam kết giao ước thi đua. 

       - Thời gian thực hiện: 

      Trước ngày 5/11 hàng năm. 

Cá nhân, tập 

thể các CCTK 

cấp huyện và 

các phòng VP 

Cục;  

HĐ TĐKT 

Cục 

 

 

Bản đăng ký 

thi đua theo 

quy định 

 

 

 

B4 

Chấm điểm và thông báo kết quả thi đua 

     - Tiếp nhận kết quả thực hiện kế hoạch công 

tác và chấm điểm thi đua của TCTK cho các Cục 

Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

HĐTĐKT Cục tổng hợp kết quả và điểm thi đua 

thông báo cho các phòng Văn phòng Cục. 

 

 

Thường trực 

HĐTĐKT 

Cục; Các 

phòng VP 

Cục 

 

 

Quyết định  

của TCTK 
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STT Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

thực hiện 

Biểu mẫu/     

tài liệu 

 

        - Các phòng VP Cục tổ chức chấm điểm và 

đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác 6 

tháng và cả năm đối với Chi cục Thống kê  các 

huyện, thành phố, thị xã (bằng văn bản có xác 

nhận của Lãnh đạo Cục). Gửi về Phòng TCHC 

(đơn vị trực HĐTĐKT) qua Hệ thống Quản lý 

văn bản và điều hành tác nghiệp Eoffice và bản 

giấy để lưu. 

      - Thường trực HĐTĐKT Cục tổng hợp kết 

quả chấm điểm của các phòng VP Cục và trình 

Cục trưởng duyệt, ra thông báo kết quả chấm 

điểm thi đua hàng năm cho các Chi cục Thống 

kê huyện, thành phố, thị xã. 

      - Thời gian thực hiện: 

      + Trước ngày 15/5 hàng năm đối với kết quả 

6 tháng đầu năm. 

      + Trước ngày 30/10 hàng năm đối với kết 

quả cả năm. 

Các phòng VP 

Cục; 

Thường trực 

HĐTĐKT 

Cục; 

Chi cục 

Thống kê cấp 

huyện 

 

 

Quyết định 

của Cục 

Thống kê tỉnh 

B5 

Hướng dẫn và tiến hành bình xét các danh 

hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

     - Hướng dẫn tổng kết bình xét các danh hiệu 

thi đua và các hình thức khen thưởng trong năm. 

    - Các phòng VP Cục và Chi cục Thống kê cấp 

huyện tiến hành họp bình xét và gửi hồ sơ về 

Thường trực HĐTĐKT Cục. 

     - Lập hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì 

sự nghiệp Thống kê Việt Nam". 

     - Tổng hợp kết quả bình xét để trình 

HĐTĐKT Cục xét duyệt. 

    - Thời gian thực hiện: 

    + Trước ngày 05/11 hàng năm đối với bình 

xét TĐKT. 

    + Trước ngày 10/6 hàng năm đối với hồ sơ đề 

nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thống 

kê Việt Nam". 

LĐ Cục; 

Trưởng phòng 

các phòng VP 

Cục và 

Thường trực 

HĐTĐKT 

Cục 

- Hồ sơ Thi 

đua, khen 

thưởng theo 

Quyết định 

số 1233/QĐ-

TCTK ngày 

08/8/2019 

của Tổng cục 

trưởng Tổng 

cục Thống kê 

- Hồ sơ đề 

nghị tặng Kỷ 

niệm chương 

B6 
Tổng hợp kết quả thi đua, tổng hợp các danh 

hiệu thi đua và các hình thức đề nghị khen 

Thường trực 

HĐTĐKT 
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STT Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

thực hiện 

Biểu mẫu/     

tài liệu 

thưởng: 

       - Tổng hợp kết quả thi đua từ các huyện 

thành phố, thị xã và các phòng VP Cục. 

       - Tổng hợp kết quả bình bầu và đề nghị của 

các đơn vị theo các danh hiệu thi đua và các hình 

thức khen thưởng. 

      - Tổng hợp bình xét phân loại theo A,B,C,D 

cho cán bộ công chức và người lao động. 

Cục  

 

 

B7 

Họp bình xét Thi đua, Khen thưởng 

       - Tổ chức họp bình xét các danh hiệu thi đua 

và hình thức khen thưởng đối với các cá nhân và 

tập thể hàng năm; 

     - Thời gian thực hiện:  

     + Trước ngày 5/11 hàng năm đối với công tác 

TĐKT; 

     + Trước ngày 15/6 hàng năm đối với hồ sơ đề 

nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thống 

kê Việt Nam". 

HĐTĐKT 

Cục Thống kê 

Theo Quy 

chế thi đua, 

khen thưởng 

B8 

Hoàn thiện, nhân bản và gửi hồ sơ TĐKT 

       - Lập hồ sơ đề nghị cấp trên tặng các danh 

hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 

       - Ban hành các Quyết định tặng các danh 

hiệuthi đua và hình thức khen thưởng cấp Cục. 

      - Lập danh sách tập thể và cán bộ công chức, 

người lao động được khen thưởng gửi Phòng 

TCHC (Kế toán Cục lập danh sách chi khen 

thưởng). 

       - Hoàn chỉnh hồ sơ TĐKT gửi các đơn vị 

liên quan (qua E-mail và đường truyền thi đua 

báo cáo Tổng cục Thống kê). 

       - Phòng TCHC potocopy in kết quả thi đua 

khen thưởng gửi cho các phòng VP Cục và Chi 

cục Thống kê cấp huyện. 

      - Bản gốc hồ sơ lưu Hội đồng TĐKT Cục. 

 

     - Thời gian thực hiện:  

     + Từ ngày 5/11 đến ngày 15/11/ hàng năm 

 

 

 

 

Thường trực 

HĐTĐKT 

Cục Thống kê 

 

 

 

 

 

Phòng TCHC 

(Văn thư) 

 

Hồ sơ Thi 

đua, khen 

thưởng theo 

Quyết định số 

1233/QĐ-

TCTK ngày 

08/8/2019 

của Tổng cục 

trưởng Tổng 

cục Thống kê 
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STT Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

thực hiện 

Biểu mẫu/     

tài liệu 

đối với các danh hiệu thi đua và Bằng khen của 

Bộ trưởng trở xuống. 

      + Trước ngày 31/01 hàng năm đối với hình 

thức khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ trở lên. 

      + Trước ngày 30/6 hàng năm đối với tặng Kỷ 

niệm chương "Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam". 

B8 

Tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng 

      - Thực hiện trao thưởng theo các Quyết định 

về kết quả thi đua khen thưởng hàng năm; 

     - Thời gian  

      Thực hiện trong các Hội nghị sơ, tổng kết 

công tác hàng năm hoặc các dịp tổ chức khác 

phù hợp công tác trao thưởng. 

Cục Thống kê 

 

B9 

       Ghi nhận các phản hồi kết quả thi đua khen 

thưởng (nếu có) từ Tổng cục Thống kê, các đơn 

vị, đối tượng liên quan và tiến hành khắc phục 

(nếu thấy cần thiết). 

Thường trực 

HĐTĐKT 

Cục Thống kê 

 

B10 Lưu hồ sơ tài liệu theo Mục 7 của Quy chế này.   

 6. Biểu mẫu 

 - Phụ lục 3: Bản đăng ký giao ước thi đua; 

 - Phụ lục 4: Trích biên bản họp về việc xét đề nghị tặng thưởng; 

- Phụ lục 5: Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng;. 

 - Phụ lục 6: Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng; 

 - Phụ lục7, 8: Báo cáo thành tích tập thể và cá nhân đề nghị tặng thưởng. 
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  7. Hồ sơ lưu 

 

STT Tên tài liệu được lưu trữ gồm 

1 

Kế hoạch công tác năm (bao gồm kế hoạch của TCTK giao cho Cục 

Thống kê tỉnh và Cục Thống kê tỉnh giao cho Chi cục Thống kê cấp 

huyện). 

2 

Kết quả chấm điểm thi đua (gồm kết quả TCTK chấm cho các Cục  

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thống kê tỉnh 

chấm cho Chi cục Thống kê cấp huyện). 

3 
Hồ sơ TĐKT năm (bao gồm hồ sơ bình xét, đề nghị và các quyết 

định). 

4 Hồ sơ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam". 

Các hồ sơ thực hiện quy trình này được lưu trữ tối thiểu 05 năm tại 

Thi đua Khen thưởng Cục, hết thời hạn trên chuyển bộ phận lưu trữ cơ 

quan theo Quy định tại Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ 

Nội vụ và Quy trình "Văn thư, lưu trữ QT/TCHC-01" của CTK Hà Tĩnh. 
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