HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/HD-ĐCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017

HƯỚNG DẪN
Công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị
Năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐCT ngày 14/3/2017 của Đoàn Chủ tịch TW
Hội về việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TW Hội
LHPN Việt Nam khóa XI, Đoàn Chủ tịch TW Hội hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị năm 2017 như sau:
1. Điều kiện bình xét thi đua
Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị đảm bảo các điều kiện sau:
- Có Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Hội và các nội dung thi đua gửi
về TW Hội từ đầu năm.
- Có bản đăng ký đủ 7 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ: hàng năm đăng ký
thực hiện cả 7 chỉ tiêu; hoặc đối với những chỉ tiêu có thời gian tính là “đến cuối
nhiệm kỳ”: có thể không đăng ký trong 1- 2 năm nhưng các năm khác phải đăng ký
để đảm bảo đạt chỉ tiêu vào cuối nhiệm kỳ.
- Nội bộ đoàn kết.
- Không có cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh hoặc cấp huyện (cấp trực thuộc
trực tiếp) bị kỷ luật.
2. Nội dung, thang điểm và cách thức chấm điểm thi đua
đối với Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị
Gồm 4 nội dung:
- Nội dung thi đua của Trung ương
: 40đ
- Thực hiện 3 nhiệm vụ của tỉnh/thành, đơn vị
: 30đ
- Nội dung thi đua của cụm
: 10đ
- Điểm thưởng
: 20đ
- Điểm trừ (không quá 10 điểm).
Lưu ý: Một hoạt động/kết quả chỉ được chấm điểm 1 lần
Chi tiết như sau:
TT
Nội dung
Thang
Cách thức chấm điểm
điểm
I
Nội dung thi đua của
40
- Nguyên tắc tính điểm cho 7 chỉ
Trung ương: Đạt chỉ tiêu
tiêu:
+ Chỉ tiêu 1,3,4,5,6: mỗi chỉ tiêu 6
hàng năm nhằm thực
điểm
hiện 7 chỉ tiêu nhiệm kỳ
(Căn cứ trên cơ sở đăng ký
+ Chỉ tiêu 2 (tuyên truyền giáo dục)
1

chỉ tiêu thực hiện hàng
năm của các tỉnh/thành,
đơn vị đã được Trung ương
Hội thẩm định)

II

III

IV

Thực hiện 3 nhiệm vụ của
tỉnh/thành, đơn vị
(Do các tỉnh/thành, đơn vị
đăng ký theo 3 nhiệm vụ, ít
nhất 3 nội dung/nhiệm vụ)
Nhiệm vụ 1: 10 điểm
Nhiệm vụ 2: 07 điểm
Nhiệm vụ 3: 13 điểm
Nội dung ưu tiên của
cụm: Mỗi cụm lựa chọn 01
nội dung thi đua phù hợp
với đặc điểm, tình hình
thực tế của cụm.
Điểm thưởng:
- Những nội dung/hoạt
động vượt mức, vượt chỉ
tiêu đăng ký.
- Cách làm hay, sáng tạo,
được công nhận và nhân

30

10

20

2

và chỉ tiêu 7 (đào tạo bồi dưỡng): mỗi
chỉ tiêu 5 điểm.
Nếu trong năm tỉnh nào có chỉ tiêu
không đăng ký thực hiện thì điểm của
chỉ tiêu đó sẽ do Đoàn công tác phụ
trách cụm quyết định.
- Việc đánh giá chỉ tiêu thi đua gồm
3 mức độ:
+ Chưa đạt chỉ tiêu:
Đạt dưới 50% chỉ tiêu: không được
điểm;
Đạt từ 50% chỉ tiêu trở lên: tính điểm
theo tỷ lệ % mức độ hoàn thành.
+ Đạt chỉ tiêu: đạt điểm tối đa của
từng chỉ tiêu
+ Vượt chỉ tiêu: được thưởng điểm
- Cách thức chấm điểm:
+ Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị tự
đánh giá, chấm điểm.
+ Các ban Cơ quan Trung ương Hội
đánh giá, chấm điểm theo nhiệm vụ
+ Đoàn công tác Trung ương Hội
đánh giá, thẩm định.
- Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị tự
đánh giá, chấm điểm.
- Các ban Cơ quan Trung ương Hội
đánh giá, chấm điểm theo nhiệm vụ
- Đoàn công tác Trung ương Hội đánh
giá, thẩm định.

- Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị tự
đánh giá, chấm điểm.
- Cụm đánh giá, chấm điểm.
- Đoàn công tác Trung ương Hội đánh
giá, thẩm định.
- Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị tự
đánh giá, đề xuất không quá 5 nội
dung điểm thưởng.
- Các ban Cơ quan Trung ương Hội
đánh giá, tham mưu chấm điểm
thưởng đối với những nội dung đề

rộng.
- Giải quyết tốt những
nhiệm vụ đột xuất của địa
phương và TW.

xuất của tỉnh/thành thuộc Ban phụ
trách; đồng thời phát hiện và đề xuất
nội dung thưởng (nếu có).
- Đoàn công tác Trung ương Hội đánh
giá, thẩm định và đề xuất nội dung
thưởng (nếu có).
- Hội đồng TĐKT, Đoàn Chủ tịch
quyết định.
Không - Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị tự
V Điểm trừ:
- Thu, nộp hội phí không quá 10 đánh giá, đề xuất nội dung điểm trừ.
đảm bảo quy định;
điểm - Các ban Cơ quan Trung ương Hội
- Tỉ lệ nợ quá hạn vốn vay
đánh giá, tham mưu điểm trừ đối với
Ngân hàng CSXH cao hơn
những nội dung đề xuất của
mức quy định cho phép;
tỉnh/thành thuộc Ban phụ trách; đồng
- Có vi phạm về quản lý tài
thời phát hiện và đề xuất nội dung trừ
chính;
(nếu có).
- Thực hiện không tốt chế
- Đoàn công tác Trung ương Hội đánh
độ thông tin báo cáo;
giá, thẩm định và đề xuất nội dung
- Nội dung khác theo yêu
trừ điểm (nếu có).
cầu của Đoàn Chủ tịch.
- Hội đồng TĐKT, Đoàn Chủ tịch
quyết định.
TỔNG CỘNG
100
3. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:
- Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch: Được lựa chọn trong số những đơn vị đạt từ
90 điểm trở lên, lấy điểm từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu, đảm bảo tỉ lệ không
quá 40% số tỉnh/thành trong cụm (Đối với các cụm có tỷ lệ 40% là số lẻ: Cụm Bắc
Trung bộ các năm 2017, 2019, 2021 mỗi năm thêm 1 đơn vị được tặng Cờ; cụm 8
tỉnh Trung du miền núi phía Bắc và cụm 13 tỉnh Tây Nam bộ, trong nhiệm kỳ được
tăng thêm 1 đơn vị được tặng Cờ); trường hợp đặc biệt do Hội đồng TĐKT xem
xét trình Đoàn Chủ tịch quyết định.
- Bằng khen: được lựa chọn trong số những đơn vị đạt từ 80 điểm trở lên
(ngoài những đơn vị đã được nhận Cờ thi đua).
Lưu ý: Những tỉnh/thành có tổng số điểm bằng nhau thì lựa chọn tỉnh/thành
có số điểm thưởng cao hơn.
4. Cách thức đăng ký, bình xét, đánh giá
4.1. Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị
- Điều chỉnh nội dung đăng ký thi đua năm 2017 đối với 3 nhiệm vụ (30 điểm,
ít nhất 3 nội dung/nhiệm vụ) trước ngày 30/5 theo ý kiến thẩm định của các ban
Trung ương Hội (Văn phòng TW Hội gửi qua email cho các tỉnh/thành); các nội
dung thi đua cần cụ thể, định lượng, đánh giá được.
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- Hoàn thiện, gửi bản đăng ký thực hiện 7 chỉ tiêu nhiệm kỳ theo ý kiến thẩm
định của các ban Trung ương Hội trước ngày 30/5/2017
- Gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm cuối năm và Báo cáo chi tiết nội dung
thưởng (nếu có) cho Cụm trưởng cụm thi đua và Đoàn Chủ tịch TW Hội; Hồ sơ đề
nghị khen thưởng cho tập thể cấp huyện, cấp xã, tương đương và cá nhân đảm bảo
tỷ lệ theo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam và
gửi về Đoàn Chủ tịch TW Hội trước ngày 20/11/2017.
- Tham dự các cuộc họp cụm nhằm bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ và
trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong cụm. Tại cuộc họp cụm thi đua cuối
năm, các tỉnh sẽ chia sẻ cách làm hiệu quả và làm rõ những nội dung nhận điểm
thưởng hoặc trừ điểm.
4.2. Các cụm thi đua tỉnh/thành
- Các cụm nghiên cứu, thống nhất nội dung thi đua của cụm. Tổ chức thực
hiện các nội dung thi đua đạt kết quả.
- Nội dung đăng ký thi đua cụm của các tỉnh (chi tiết 10 điểm) phải được sự
thống nhất của Đoàn công tác và gửi về Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội.
- Trong năm tổ chức các hoạt động thăm mô hình, chia sẻ kinh nghiệm, cách
làm hay giữa các tỉnh/thành.
- Cụm trưởng có trách nhiệm tổ chức họp đánh giá, chấm điểm, suy tôn đơn
vị dẫn đầu trong cụm và chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên trong Cụm có sự
tham dự của đồng chí Phó Chủ tịch Hội và Đoàn công tác TW Hội phụ trách cụm.
Hình thức suy tôn do các cụm thống nhất quy định. Các cụm bố trí thời gian để
từng tỉnh báo cáo kết quả hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm. Các nội dung tỉnh đề
nghị thưởng phải được các tỉnh trong cụm và Đoàn công tác TW Hội phụ trách cụm
thống nhất;
- Hội nghị đánh giá của các cụm thi đua phải hoàn thành trước ngày
05/12/2017; các cụm báo thời gian hội nghị về Văn phòng Trung ương Hội và
Trưởng Đoàn công tác TW Hội trước ngày tổ chức hội nghị 10 ngày.
- Gửi Bảng tổng hợp đánh giá, chấm điểm các nội dung thi đua và kết quả
suy tôn đơn vị dẫn đầu của cụm đối với các tỉnh/thành, đơn vị trong cụm về Đoàn
Chủ tịch Trung ương Hội chậm nhất 03 ngày sau khi cuộc họp cụm kết thúc.
4.3. Trung ương Hội
* Đoàn công tác phụ trách cụm
- Thẩm định nội dung đăng ký thi đua năm của cụm; chỉ đạo, hướng dẫn,
đôn đốc các tỉnh/thành trong cụm điều chỉnh nội dung đăng ký thi đua và đăng ký
thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ.
- Phân công thành viên phụ trách từng tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá
việc thực hiện nhiệm vụ và các nội dung thi đua của cụm.
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- Thống nhất với cụm trưởng về chương trình và nội dung cuộc họp cụm
cuối năm; gửi chương trình chi tiết, báo cáo các kết quả thực hiện nhiệm vụ cụm và
của các tỉnh về Đoàn Chủ tịch TW Hội 4 ngày trước ngày họp để báo cáo TTĐCT
và phục vụ cuộc họp.
- Đánh giá, thẩm định, đề xuất nội dung thưởng và xếp loại thi đua các
tỉnh/thành, đơn vị trong cụm về Đoàn Chủ tịch (qua Phòng TĐKT, Văn phòng)
trước ngày 10/12/2017; giải trình những nội dung thưởng điểm và trừ điểm (khi có
yêu cầu).
- Thông báo với các tỉnh/thành trong cụm về kết quả chấm điểm, bình xét thi
đua năm của cụm và kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng.
* Thường trực Đoàn Chủ tịch
- Thường trực Đoàn Chủ tịch phụ trách cụm có trách nhiệm chỉ đạo toàn
diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội tại cụm; nắm tình hình thực hiện phong trào
công tác Hội, công tác nội bộ; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra giám sát; phân công
trách nhiệm cho các thành viên trong Đoàn phụ trách cụm.
- Bố trí dự nghe họp các cụm vào cuối năm để nắm tổng thể.
* Văn phòng và các Ban Trung ương Hội
- Các Ban TW Hội:
+ Thẩm định nội dung đăng ký thi đua của các tỉnh/thành, đơn vị; thẩm định
đăng ký chỉ tiêu nhiệm kỳ đối với mảng nhiệm vụ phụ trách và gửi kết quả về Văn
phòng trước ngày 19/5/2017 để tổng hợp, gửi các tỉnh/thành, đơn vị.
+ Chấm điểm thi đua đối với các tỉnh/thành, đơn vị đối với nội dung phụ
trách; đề xuất nội dung thưởng và đề nghị điểm trừ của các tỉnh/thành, đơn vị (nếu
có). Kết quả gửi về Đoàn Chủ tịch TW Hội trước ngày 30/11/2017; giải trình
những nội dung thưởng điểm và trừ điểm (khi có yêu cầu).
+ Lãnh đạo và cán bộ các ban chuyên môn bố trí tham dự các buổi họp cụm
(nếu là hình thức trực tuyến).
+ Phát hiện, đề xuất các điển hình cá nhân, tập thể để đề nghị Đoàn Chủ tịch
Trung ương Hội khen đột xuất và chuyên đề theo quy định.
- Văn phòng:
+ Đầu mối tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen
thưởng hàng năm. Tổng hợp nội dung đăng ký thi đua của các tỉnh/thành, đơn vị và
của các Cụm, đăng ký thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ của các tỉnh/thành, đơn vị.
+ Tổng hợp điểm tự chấm của tỉnh/thành, của cụm, điểm chấm của các ban
và Đoàn công tác; Tổng hợp nội dung đề xuất thưởng của các ban và Đoàn công tác
trình Hội đồng TĐKT, Đoàn Chủ tịch quyết định.
+ Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát trong
năm.
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Trên đây là Hướng dẫn công tác - thi đua đối với Hội LHPN các tỉnh/thành,
đơn vị năm 2017. Hướng dẫn này thay thế cho Công văn số 34/ĐCT-VP ngày
21/3/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội về việc ban hành khung phân bổ điểm cho
các nội dung thi đua của Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị năm 2017. Đề nghị Hội
LHPN các tỉnh/thành, đơn vị và các ban TW Hội nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- TT ĐCT;
- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị;
- Trưởng các ban/đơn vị;
- Lưu: TĐ, VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)

Hoàng Thị Ái Nhiên
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Phụ lục
Quy trình thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2017
(từ tháng 5/2017)
STT

Nội dung

Thời hạn

Ghi chú

1

Các ban TW Hội thẩm định, cho
ý kiến về nội dung đăng ký thi
đua của các tỉnh về 3 nhiệm vụ

Trước 15/5

2

Các ban TW Hội thẩm định, cho
ý kiến về Bản đăng ký thực hiện
các chỉ tiêu nhiệm kỳ của các tỉnh

Trước 19/5

3

Văn phòng tổng hợp ý kiến thẩm
định của các ban vào Bản đăng ký
chỉ tiêu nhiệm kỳ, gửi các
tỉnh/thành để điều chỉnh và gửi
Đoàn công tác cụm để theo dõi,
đôn đốc

Trước 22/5

VP gửi qua email
cho các tỉnh.

4

Các cụm và các tỉnh/thành điều
chỉnh nội dung thi đua và đăng
ký chỉ tiêu nhiệm kỳ

Trước 30/5

Đoàn công tác phụ
trách cụm chỉ đạo,
hướng dẫn, đôn
đốc các tỉnh/thành
thực hiện.

5

Các tỉnh/thành, đơn vị gửi kết quả
tự đánh giá, chấm điểm cuối năm
và Báo cáo chi tiết nội dung
thưởng (nếu có) cho Cụm trưởng
cụm thi đua và Đoàn Chủ tịch
TW Hội; gửi Hồ sơ đề nghị khen
thưởng cho tập thể cấp huyện, cấp
xã, tương đương và cá nhân cho
Đoàn Chủ tịch TW Hội

Trước 20/11

6

Các ban TW Hội chấm điểm thi Gửi kết quả về VP
đua đối với các tỉnh/thành, đơn vị; trước ngày 30/11
đề xuất nội dung thưởng và đề
nghị điểm trừ của các tỉnh/thành,
đơn vị (nếu có).

7

Các cụm tổ chức Hội nghị đánh
giá của các cụm thi đua

Trước ngày 05/12

7

VP gửi qua email
cho các tỉnh.

- Báo thời gian hội
nghị về Văn phòng
Trung ương Hội và
Trưởng Đoàn công

tác TW Hội trước
ngày tổ chức hội
nghị 10 ngày.
8

Các Đoàn công tác phụ trách cụm
đánh giá, thẩm định, đề xuất nội
dung thưởng và xếp loại thi đua
các tỉnh/thành, đơn vị trong cụm

Trước ngày 10/12

9

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng
của Hội

Trước 20/12

10

Các Đoàn Công tác phụ trách Trước khi họp Ban
cụm thông báo với các tỉnh/thành
Chấp hành
trong cụm về kết quả chấm điểm,
bình xét thi đua năm của cụm và
kết luận của Hội đồng thi đua
khen thưởng.

--------
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