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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:         /UBND-NV 
V/v Phân bổ số lượng tập thể,  

cá nhân tôn vinh, khen thưởng tại  

Đại hội thi đua yêu nước thành phố  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Vĩnh Yên, ngày        tháng       năm 2020 

                 
Kính gửi:  

- Văn phòng Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Công an thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- Liên đoàn Lao động thành phố; 

- Hội Chữ thập đỏ thành phố; 

- Hội Doanh nghiệp thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/2/2019 của UBND thành phố 

về Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố Vĩnh Yên tiến tới Đại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực 

Thành ủy, UBND thành phố phân bổ số lượng tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen 

thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Vĩnh Yên lần thứ V (giai đoạn 2020-

2025), cụ thể như sau: 

I. TIÊU CHUẨN 

1. Tiêu chuẩn chung 

 Là tập thể, cá nhân tiêu biểu, dẫn đầu trong các mô hình, điển hình tiên tiến 

trong các lĩnh vực lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu; tập thể, gia đình 

và cá nhân luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể 

a)  Đối với tập thể 

 - Tập thể là các Ban xây dựng Đảng; UBMTTQ và các đoàn thể; các phòng, 

ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố:  

 + Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, hiệu quả cao, hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tác. 

+ Có 03 năm trở lên được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có 03 

năm trở lên được cấp thành phố hoặc cấp tương đương khen thưởng; tổ chức Đảng, 

đoàn thể trong sạch, vững mạnh (nếu có). 
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 + Triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong phong trào 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh. 

 - Tập thể là Thôn, Tổ dân phố: 

 + Là tập thể xây dựng được hương ước, quy định về nếp sống văn hóa mới và 

giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh trật tự trong thôn, TDP được đảm 

bảo, không có người mắc các tệ nạn xã hội; duy trì tốt các thuần phong mỹ tục.  

+ Các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động tích cực, hiệu quả. 

+ Thực hiện tốt công tác Bồi thường, GPMB ở địa phương; có nhiều hộ đóng 

góp về đất đai, công sức, tài sản,…cho địa phương, xã hội.  

 - Tập thể là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh: 

 + Là những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có tầm ảnh hưởng và có 

nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho xã hội, địa phương. 

+ Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản 

xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

+ Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước; cơ sở đạt tiêu chuẩn an 

toàn về an ninh trật tự, môi trường. 

+ Tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều người lao động trong 05 năm gần đây. 

- Tập thể thuộc ngành giáo dục, y tế 

Là những tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của 

ngành hoặc có giải pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi nhiệm 

vụ; nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức tốt các phong 

trào thi đua; tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh (nếu có).  

b) Đối với cá nhân 

 - CBCCVC làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, UB MTTQ, các tổ chức 

chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, doanh nghiệp: 

 + Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong 

công tác; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo 

đức, lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng 

tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng,  thực hiện “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”), có uy tín và ảnh hưởng cao trong tập thể, 

được tập thể suy tôn. 

 + Có 03 năm được thành phố hoặc cấp tương đương trở lên khen thưởng. 

 + Cá nhân là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị ngoài tiêu chuẩn 

trên phải là người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có khả năng tập hợp quần 

chúng, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị; 

thành tích của lãnh đạo được gắn với thành tích của của tập thể. 
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- Cá nhân ngành giáo dục: là tấm gương điển hình tiên tiến, năng động, sáng 

tạo, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong giảng dạy, học tập, 

công tác, lao động, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo; chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy 

định của cơ quan, đơn vị, địa phương; có ít nhất 03 năm được tặng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc được khen thưởng (từ Giấy khen của Giám đốc Sở 

trở lên). 

- Cá nhân thuộc ngành y tế: Có tinh thần, trách nhiệm cao, tận tâm phục vụ 

chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; luôn đoàn kết, vượt khó để hoàn 

thành nhiệm vụ được giao; có nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến đột phá trong quá 

trình chăm sóc, điều trị, phục vụ bệnh nhân; có 03 năm được cấp có thẩm quyền 

khen thưởng; có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Hộ gia đình (tôn vinh, khen thưởng cá nhân là chủ hộ) 

 + Là gia đình tiêu biểu xuất sắc, có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong cộng đồng 

dân cư, tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, hợp pháp; lợi nhuận 3 năm gần 

đây đạt cao nhất trong số các hộ gia đình tại địa phương. 

 + Gia đình có 03 năm Đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

 + Có nhiều đóng góp về đất đai, công sức, tài sản,… cho địa phương, xã hội. 

 - Cá nhân, công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp: 

 + Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, vượt khó 

vươn lên, tích cực tham gia xây dựng quê hương. 

 + Lập được thành tích đột xuất có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội (cứu 

người, cứu nạn, từ thiện, nhân đạo...) 

 + Có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận; 

 + Bản thân và gia đình có nhiều đóng góp về đất đai, công sức, tài sản,…cho 

địa phương, xã hội nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. 

 II. SỐ LƯỢNG ĐƯỢC PHÂN BỔ 

- Khối Thành ủy: 01 tập thể; 01 cá nhân. 

- Khối UB MTTQ và các đoàn thể thành phố: 01 tập thể; 01 cá nhân. 

- Khối phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố: 02 tập thể; 02 cá nhân. 

- Khối giáo dục: 03 trường học/3 khối học; 06 giáo viên/3 khối học (mỗi khối 02 

giáo viên); 01 học sinh. 

- Các xã, phường: 01 tập thể; 02 cá nhân/mỗi xã, phường. 

- Công an thành phố: 01 tập thể; 01 cá nhân. 

- Ban CHQS thành phố: 01 tập thể; 01 cá nhân. 

- Hội doanh nghiệp thành phố: 01 tập thể; 02 cá nhân. 
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- UB MTTQ thành phố (bình xét tập thể, cá nhân thuộc MTTQ cơ sở): 01 tập 

thể; 01 cá nhân 

- Thành đoàn Vĩnh Yên (bình xét tập thể, cá nhân thuộc Đoàn cơ sở): 01 tập 

thể; 01 cá nhân. 

-  Hội LH Phụ nữ TP (bình xét tập thể, cá nhân thuộc Hội cơ sở): 01 tập thể; 

01 cá nhân. 

-  Hội Nông dân TP (bình xét tập thể, cá nhân thuộc Hội cơ sở): bình xét tập 

thể, cá nhân thuộc Hội cơ sở): 01 tập thể; 01 cá nhân. 

-  Hội Cựu chiến binh TP (bình xét tập thể, cá nhân thuộc Hội cơ sở): 01 tập 

thể; 01 cá nhân. 

- Liên đoàn Lao động TP: (bình xét tập thể, cá nhân thuộc công đoàn cơ sở): 

01 tập thể; 05 cá nhân. 

- Ngành Y tế: 02 tập thể; 05 cá nhân. 

- Tôn giáo: 01 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, Phật tử Phật giáo; 01 chức 

sắc, chức việc, giáo dân Công giáo. 

- Hội chữ Thập đỏ thành phố: 01 tập thể; 04 cá nhân. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, lựa chọn, lập danh sách tập thể, cá 

nhân theo chỉ tiêu được phân bổ thuộc khối Thành ủy. 

- Đề nghị UB MTTQ thành phố chủ trì, lựa chọn, lập danh sách tập thể, cá 

nhân theo chỉ tiêu được phân bổ thuộc khối UB MTTQ và các đoàn thể thành phố. 

- Đề nghị UB MTTQ thành phố, các Hội: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, 

Thanh niên, Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì, lựa chọn, lập danh sách tập thể, 

cá nhân điển hình tiên tiến ở cơ sở theo chỉ tiêu được phân bổ thuộc đơn vị. 

- Giao phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố 

lựa chọn, lập danh sách tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo chỉ tiêu được phân 

bổ thuộc khối UBND thành phố. Phối hợp cùng phòng Giáo dục & Đào tạo thành 

phố lựa chọn, lập danh sách tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo chỉ tiêu được 

phân bổ thuộc khối giáo dục. 

- Giao Công an thành phố, Ban CHQS thành phố lựa chọn, lập danh sách tập 

thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo chỉ tiêu được phân bổ thuộc đơn vị. 

- Giao Hội doanh nghiệp thành phố lựa chọn, lập danh sách tập thể, cá nhân 

điển hình tiên tiến theo chỉ tiêu được phân bổ thuộc ngành Y tế. 

- Giao Trung tâm Y tế thành phố thành phố lựa chọn, lập danh sách tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến theo chỉ tiêu được phân bổ thuộc Hội doanh nghiệp. 

- Giao UBND các xã, phường lựa chọn, lập danh sách tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến theo chỉ tiêu được phân bổ thuộc xã, phường. 

- Giao Hội Chữ thập đỏ thành phố lựa chọn, lập danh sách tập thể, cá nhân 

điển hình tiên tiến thuộc Hội Chữ thập đỏ. 
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- Giao UBND phường Ngô Quyền chủ trì, gặp gỡ, trao đổi với Ban Trị sự 

GHPG Việt Nam thành phố Vĩnh Yên (Đại đức Thích Tâm Vượng - Trưởng Ban  Trị 

sự), Nhà thờ xứ Vĩnh Yên (Linh mục Nguyễn Văn Huân) lựa chọn, lập danh sách tập 

thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo chỉ tiêu được phân bổ của 02 tôn giáo. 

Lưu ý:   

Đại diện tập thể, cá nhân được bình chọn tuyên dương, khen thưởng phải là 

cá nhân có tên trong danh sách đại biểu được phân bổ dự Đại hội do đơn vị đã lập 

danh sách gửi UBND thành phố. 

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường lựa chọn, lập danh 

sách tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước 

thành phố (theo mẫu gửi kèm) gửi về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ, bao 

gồm cả file mềm gửi theo địa chỉ: Cuongnv11@vinhphuc.gov.vn)  trước ngày 

29/5/2020 để tổng hợp. 

Đề nghị Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

phường chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định./. 

         

Nơi nhận: 
- Như trên (Th/h);  

- TTTU, HĐND TP (B/c); 

- CT, các PCT;  

- CPVP; 

- Lưu: VT, NV.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Trần Ngọc Hải 
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