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 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN THƢỜNG VỤ 

 

Số: 04/HD - BTV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 30  tháng 3  năm 2022 

 

 

HƢỚNG DẪN 

Công tác thi đua, khen thƣởng đối với Hội LHPN các huyện, thành phố, 

đơn vị trực thuộc - Năm 2022 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 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 12/2019-TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 

đinh chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; căn cứ Quy 

định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh 

giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. 

Thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-BCH ngày 19/3/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, 

Khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022; Căn cứ Quyết định 

số 5972/QĐ-BCH ngày 23/4/2021 của BCH TW Hội LHPN Việt Nam ban hành 

quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác Thi đua 

khen thưởng của hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; Căn cứ Kế hoạch 

công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII; 

 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng đối với Hội LHPN huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc năm 2022 như sau:  

I. Yêu cầu  

- Nội dung thi đua phải bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 

của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và nhiệm vụ chính trị địa phương đảm bảo phù 

hợp, hiệu quả thiết thực.  Xây dựng được các mô hình điển hình tiêu biểu, thiết thực, 

có tính lan tỏa nêu gương trong cộng đồng. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến. Tổ chức sơ kết, tổng 

kết các phong trào thi đua gắn với công tác khen thưởng  nhằm phát huy những thành 

tích đạt được, khắc phục những mặt hạn chế tồn tại. 

- Việc đánh giá thi đua, xét khen thưởng và lựa chọn đề xuất các tập thể, cá nhân 

đề xuất khen thưởng phải đảm bảo chính xác, khách quan, tránh hình thức. 

II. Đối tƣợng, điều kiện bình xét thi đua 

1. Đối tƣợng 
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-  Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc. 

-  Hội LHPN xã, phường, thị trấn. 

- Cá nhân cán bộ, hội viên, phụ nữ. 

2. Điều kiện bình xét thi đua 

- Có đăng ký nội dung thi đua từ đầu năm. 

 - Không có tập thể, cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

- Không xét khen thưởng cho cá nhân 2 năm liên tục (theo quy định của 

UBND tỉnh). 

III. Nội dung, cách thức đánh giá, xét thi đua khen thƣởng 

1. Nội dung đánh giá thi đua: Theo bản tiêu chí đánh giá thi đua và hoạt động 

của Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc năm 2022.  

2. Cách thức chấm điểm, đánh giá; xếp loại thi đua và xét thi đua khen thưởng  

 - Nguyên tắc chấm điểm: 

 + Đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu thi đua và các nhiệm vụ công tác 

trong tâm để chấm điểm.  

 + Một nội dung và kết quả chỉ chấm một lần. Nội dung đề nghị điểm thưởng 

phải thể hiện điểm mới, phương pháp cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực, có 

tính lan tỏa trong cộng đồng. 

 - Quy trình đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua:  

        + Cuối năm Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm;  

         + Các ban Hội LHPN tỉnh đánh giá, chấm điểm theo từng nhiệm vụ; 

        + Lãnh đạo phụ trách và cán bộ theo dõi thường xuyên kiểm tra, đánh giá, 

thẩm định. 

           + Hội đồng thi đua khen thưởng Hội LHPN tỉnh đánh giá, xếp loại thi đua. 

Lưu ý: Căn cứ nội dung tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua năm 2022 

của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh 

sẽ gửi nội dung đánh giá thi đua và thang điểm đánh giá, xếp loại thi đua đến 

các đơn vị sau.  

- Xét thi đua khen thƣởng: Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm và xếp 

loại thi đua đối với Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc năm 

2022, Hội đồng thi đua khen thưởng Hội LHPN tỉnh sẽ đề xuất các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu đề nghị xét khen thưởng theo Quy định về công tác Thi đua khen thưởng 

của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.  

 IV. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thƣởng, số lƣợng khen thƣởng 
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1. Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam 

a, Đối với cấp huyện, thành phố: tỷ lệ không quá 20% tổng số huyện, 

thành phố và đơn vị trực thuộc. Tỉnh Nam Định được đề nghị TW Hội khen tối đa 

là 03 đơn vị. Hội đồng TĐKT tỉnh thẩm định, đánh giá và lựa chọn 03 đơn vị đạt 

danh hiệu “Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét đề nghị Đoàn Chủ tịch Hôị 

LHPN Viêṭ Nam tặng Bằng khen theo quy định. 

b, Đối với cấp cơ sở: tỷ lệ không quá 10% trên tổng số cơ sở của huyện, 

thành phố. Tỉnh Nam Định được đề nghị TW Hội khen tối đa là 25 đơn vị. Hội 

LHPN các huyện, thành phố căn cứ kết quả, thành tích của các cơ sở để đề nghị 

Hội đồng TĐKT Hội LHPN tỉnh thẩm định, xét trình Đoàn Chủ tịch Hôị LHPN Viêṭ 

Nam tặng Bằng khen theo quy định. 

2. Bằng khen của Hội LHPN tỉnh  

a, Đối với Hội LHPN cấp huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc: do Hội đồng 

thi đua, khen thưởng Hội LHPN tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh 

quyết định.  

b, Đối với cấp cơ sở: Tỷ lệ không quá 10% tổng số cơ sở của huyện, thành 

phố và đơn vị trực thuộc. Số lượng khen thưởng tối đa là 23 cơ sở. Căn cứ đề nghị 

của Hội LHPN các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc, Hội đồng TĐKT tỉnh 

sẽ thẩm định, xem xét, trình Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh quyết định khen 

thưởng theo qui định. 

c, Đối với cá nhân 

- Khen thƣởng cho cán bộ chuyên trách cấp huyện, thành phố và đơn vị 

trực thuộc:  

+ Mỗi huyện, thành phố, Hội PN Công An tỉnh được đề nghị 01 cán bộ Hội có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm 2022 đề xuất Hội LHPN tỉnh khen thưởng. 

+ Riêng Hội PN các đơn vị: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng 

tỉnh; Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh được đề nghị 01 Tập thể hoặc 01 cá 

nhân để xét khen thưởng.   

3. Danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” và “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”: 

3.1. Danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” 

Mỗi huyện, thành phố được đề nghị 02 “Phụ nữ tiêu biểu” để xét khen thưởng. 

Riêng huyện Hải Hậu, Ý Yên đề nghị xét khen thưởng cho 03 “Phụ nữ tiêu biểu”; Hội 

phụ nữ Công an tỉnh đề nghị xét khen thưởng cho 01 “Phụ nữ tiêu biểu”. 

3.2. Danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” 
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Căn cứ số lượng được phân bổ, đề nghị Hội LHPN huyện, thành phố và đơn 

vị trực thuộc lựa chọn các cá nhân đạt thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào 

phụ nữ và hoạt động của Hội để đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Hội LHPN 

tỉnh trình Đoàn chủ tịch TW Hội và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xét duyệt khen 

thưởng theo quy định. 

 Lƣu ý: Hồ sơ đề nghị khen thƣởng, gồm:  

- Biên bản, Tờ trình, Danh sách đề nghị khen thưởng của huyện, thành phố, đơn vị: 

01 bộ. (trong tờ trình, biên bản và danh sách phải ghi rõ đề nghị từng cấp khen thưởng) 

- Báo cáo thành tích: 02 bộ   

 - Tóm tắt thành tích nổi bật: 01 bộ (nêu những thành tích thật sự nổi bật, mang 

tính đặc thù, có số liệu cụ thể; những sáng kiến đạt được trong năm... (đơn vị nào báo 

cáo sơ sài, chưa đủ thuyết phục, Hội đồng thi đua các cấp không xét duyệt) 

 - Hồ sơ thi đua có xác nhận của cấp ủy cùng cấp và Hội LHPN cấp trên. 

 4. Xét tặng Kỷ niệm chƣơng 

 4.1. Tiêu chuẩn chung 

- Có nhiều đóng góp hiệu quả cho tổ chức Hội, phong trào phụ nữ tại địa 

phương, đơn vị, vì sự bình đẳng và phát triển của Phụ nữ Việt Nam ; 

- Không bị hình thức kỷ luật nào trong vòng 3 năm tính đến thời điểm xét 

tặng kỷ niệm chương 

 4.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng đối tƣợng: Ngoài tiêu chuẩn chung, 

các cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chƣơng, tuỳ theo từng đối tƣợng phải 

đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể nhƣ sau: 

 a) Ủy viên BCH Hội LHPN cấp Trung ương/tỉnh/huyện/cơ sở, chi hội 

trưởng: có thời gian giữ chức vụ 10 năm trở lên (Hội Phụ nữ Bộ Công an, Ban Phụ 

nữ Quân đội và Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện tương đương đối 

với cán bộ các cấp. Riêng cán bộ nữ công đơn vị cơ sở phải có từ 100 cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động nữ trở lên). 

b) Cán bộ chuyên trách từ Trung ương đến cấp huyện: Có thời gian tham gia 

công tác Hội 15 năm trở lên.  

c) Hội viên Hội LHPN Việt Nam: Có thời gian tham gia sinh hoạt Hội và đóng 

Hội phí từ 15 năm trở lên, có ít nhất 01 Giấy khen của Ban Thường vụ Hội LHPN cấp 

huyện hoặc Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN cấp tỉnh hoặc Bằng khen của 

Đoàn Chủ tịch TW Hội (Đối với cá nhân thuộc đơn vị LLVT có Giấy khen/Bằng khen 

của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác Hội và phong trào phụ nữ).  
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d) Cá nhân phụ nữ được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực 

lượng vũ trang nhân dân”, danh hiệu “Anh hùng Lao động”, được nhận giải thưởng 

Nhà nước, giải thưởng của Hội LHPN Việt Nam.  

e) Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp uỷ Đảng, Nhà nước, HĐND, UBND từ 

TW đến cấp cơ sở: 

- Đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy là 15% và tỷ lệ nữ tham gia HĐND là 25%;  

- Hoạt động của Hội LHPN cùng cấp đạt loại xuất sắc (tại thời điểm đề nghị); 

- Có thời gian giữ chức vụ từ 5 năm trở lên đối với cấp Trung ương và cấp 

tỉnh; 10 năm trở lên đối với cấp huyện và cấp cơ sở.  

f) Cán bộ lãnh đạo chủ chốt bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể từ TW đến cấp huyện: 

- Có các hoạt động cụ thể chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ trong ngành;  

- Có các đề xuất tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt cán bộ nữ; 

- Có thời gian giữ chức vụ từ 5 năm trở lên đối với cấp Trung ương và cấp 

tỉnh; 10 năm trở lên đối với cấp huyện.  

g) Cán bộ lãnh đạo chủ chốt (Chủ tịch/Phó Chủ tịch; Tổng Giám đốc/Phó 

Tổng Giám đốc; Giám đốc/Phó Giám đốc) tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, 

đơn vị sự nghiệp công lập:  

- Có từ 200 lao động nữ trở lên;  

- Có chính sách chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ, cán 

bộ nữ, quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức nữ công của đơn vị hoạt động hiệu quả;  

- Đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh, an toàn lao động và vệ sinh an 

toàn thực phẩm; 

 - Có thời gian giữ chức vụ 5 năm trở lên.  

h) Cá nhân tham gia là thành viên trong Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cấp từ 

10 năm trở lên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ thuộc ngành quản lý.  

i) Cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước 

ngoài có thành tích tiêu biểu đóng góp cho tổ chức Hội và phong trào phụ nữ, vì sự 

bình đẳng và phát triển của Phụ nữ Việt Nam từ 3 năm trở lên.  

Trường hợp cá nhân chuyển vị trí công tác thì vẫn được tính thời gian liên 

tục nếu chức vụ, ngành công tác trước và tại thời điểm đề nghị xét tặng của cá 

nhân đó trong diện được xét tặng theo Quy định này.  

4.3 Thời gian nộp hồ sơ về tỉnh: Trƣớc ngày 20/4/2022 
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 5. Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội đối với khen thƣởng theo đợt (hoặc 

chuyên đề): Thực hiện khi có Hướng dẫn của TW Hội LHPN Việt Nam theo điều 11 

quyết định 1266/QĐ-BCH ngày 19/3/2018 của BCH TW Hội LHPN Việt Nam. 

 6. Bằng khen đột xuất của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam 

 - Đối tượng: Mọi tập thể, cá nhân 

 - Tiêu chuẩn: theo Điều 12 - Quyết định 1266/QĐ-BCH ngày 19/3/2018 của 

BCH TW Hội LHPN Việt Nam. 

 - Thời gian đề nghị: Khi lập thành tích được phát hiện, đề xuất 

 V. Tổ chức thực hiện 

          1. Hội LHPN tỉnh: 

           - Các Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh 

           + Hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện các nội dung thi đua năm 2022 

theo từng nhiệm vụ được phụ trách. 

          + Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung 

theo nhiệm vụ phụ trách.  

          + Chấm điểm thi đua đối với các huyện, thành Hội và đơn vị (theo nội dung 

tiêu chí thi đua năm 2022 và nội dung ký giao ước thi đua liên quan đến nhiệm vụ 

Ban); thẩm định, đề xuất điểm thưởng, điểm trừ của các đơn vị (nếu có). 

- Văn phòng Hội LHPN tỉnh 

          + Tổng hợp, rà soát nội dung đăng ký thi đua của các huyện, thành phố, đơn 

vị; tham mưu cho Ban chấp hành chỉ đạo, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng 

cùa các huyện/thành phố và các đơn vị.  

          + Chủ trì phối hợp với các ban chuyên môn tham mưu cho Hội đồng TĐKT 

Hội LHPN tỉnh đánh giá thi đua của các huyện/thành phố và các đơn vị.  

          + Tham mưu thực hiện các quy trình, thủ tục khen thưởng theo quy định. 

 - Lãnh đạo phụ trách và các đồng chí cán bộ được phân công theo dõi phong trào 

của các huyện/thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, cơ 

sở đăng ký thi đua từ đầu năm và thẩm định đề xuất khen thưởng cuối năm. 

           2. Các huyện/thành phố và các đơn vị trực thuộc 

 - Căn cứ vào Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Ban 

thường vụ Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc xây 

dựng nội dung tiêu chí thi đua năm 2022 chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện.  

         - Gửi kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và nội dung thi đua về 

Hội LHPN tỉnh có yêu cầu cụ thể gửi kèm nội dung thi đua sau. 
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 -  Gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm cuối năm và Báo cáo đánh giá kết quả 

công tác năm và công tác thi đua khen thưởng (theo mẫu trong Quy định về công 

tác thông tin báo cáo); hồ sơ đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân bằng văn 

bản về Hội LHPN tỉnh theo quy định và gửi về hộp thư điện tử: 

nguyenbao2006@gmail.com trƣớc ngày 30/10/2022. 

 Những đơn vị hồ sơ gửi sau thời hạn trên Hội LHPN tỉnh không xét duyệt. 

 Trên đây là Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, trong quá trình 

thực hiện nếu Trung ương Hội LHPN Việt Nam có thay đổi, Hội LHPN tỉnh sẽ có văn 

bản điều chỉnh kịp thời; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, 

thành phố, đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đoàn Chủ tịch TW Hội; 

- Phòng thi đua - VPTW Hội; 

- Thường trực Hội LHPN tỉnh; 

- Hội LHPN huyện, TP và các đơn vị trực thuộc; 

- Các ban Hội LHPN tỉnh; 

- Lưu: VP, VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

  Trần Thị Định 
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

 

SỐ LƢỢNG CƠ SỞ HỘI ĐƢỢC XÉT KHEN THƢỞNG - NĂM 2022 

 (Kèm theo Hướng dẫn số 04 /HD-BTV ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh) 

 

TT Đơn vị 
Tổng số  

cơ sở Hội 

Số cơ sở Hội 

đƣợc đề nghị 

TW Hội 

LHPN Việt 

Nam khen 

thƣởng 10% 

Số cơ sở Hội 

đề nghị Hội 

LHPN tỉnh 

khen thƣởng 

10% 

Số phụ nữ 

tiêu biểu 

đề nghị 

khen 

thƣởng  

Số cán bộ 

chuyên 

trách cấp 

huyện đề 

nghị khen 

thƣởng 

Số cán bộ 

Hội cơ sở 

giỏi đề 

nghị khen 

thƣởng 

 1 Hải Hậu 34  4 3 3 1 3 

2 Xuân Trường 20 2 2 2 1 2 

3 Giao Thuỷ 22 2 2  2 1 2 

4 Nghĩa Hưng 24 2 2  2 1 2 

5 Nam Trực 20 2 2 2 1 2 

6 Trực Ninh 21 2 2  2 1 2 

7 Thành phố 27 3 3  2 1 2 

8 Ý Yên 31 3 3  3 1 3 

9 Vụ Bản 18 2 2  2 1 2 

10 Mỹ Lộc 11 1 1  2 1 1 

11 Hội phụ nữ 

Công an tỉnh 

24 2 1 1 1  

 

 

 

12 Hội PN Bộ chỉ 

huy quân sự 

5 0 Đề xuất Tỉnh hội khen thưởng cho 01 Tập thể 

 hoặc 01 Cá nhân 

13 Hội PN Bộ 

chỉ huy Bộ 

đội BP 

1 0 Đề xuất Tỉnh hội khen thưởng cho 01 Tập thể 

 hoặc 01 Cá nhân 

14 Ban nữ công 

LĐLĐ tỉnh 

 0 Đề xuất Tỉnh hội khen thưởng cho 01 Tập thể 

 hoặc 01 Cá nhân 

 

 Cộng 258 25 23 23 11 21 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ  

ĐỀ NGHỊ .............................. KHEN THƢỞNG NĂM 2021 

  

 

 

           

 

     Đơn vị đề nghị khen thƣởng:  ................................... 

                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

............., tháng ..../2021 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ …………………… KHEN THƢỞNG NĂM 2021  

  

 

 

           

 

 

       Họ và tên: …………………….. 

       Chức vụ - Đơn vị: .....................................................................                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

…………., tháng …../ 2021 
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