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                     Kính gửi:   

                   - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

                                     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                                     - Các doanh nghiệp, trường học thuộc các khối 

                                       thi đua của huyện. 

 
 

Thực hiện Công văn số 5921/UBND-NC1 ngày 18/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao 

động trực tiếp; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể cấp huyện, các doanh nghiệp, trường học thuộc các khối thi đua của 

huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị 

số 34-CT/TW ngày 07/7/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi 

đua khen thưởng và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 2. Quan tâm, đẩy mạnh việc khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có 

thẩm quyền khen thưởng kịp thời cho các đối tượng là công nhân, nông dân, người 

lao động trực tiếp, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, đảm bảo các quy định 

của pháp luật về đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn và thủ tục hồ sơ; thực hiện việc 

khen thưởng đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, minh bạch nhằm động 

viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ.  

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng 

điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có thành tích 

tiêu biểu trong lao động, sản xuất để kịp thời động viên, khích lệ phong trào, phát 

huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, cải tiến thiết bị, máy móc góp 

phần tăng năng suất, giảm sức lao động, tăng thu nhập.     

4. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chỉ đạo Trung tâm Văn hóa -Truyền 

thông huyện tăng cường tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó, 

tập trung làm nổi bật vai trò của công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có 

thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa, động lực cho các cá nhân, tổ chức khác trong 

xã hội học tập, phát huy và làm theo. 

5. Giao Phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện) căn cứ quy định hiện hành, hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ 



trình các cấp khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, 

công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác; thẩm định hồ sơ, thành tích tham mưu 

Chủ tịch UBND huyện khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng theo quy định; 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các 

nội dung của văn bản này, định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

nghiêm túc và định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện 

(qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/11/2022; trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để 

hướng dẫn thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, NV. 
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