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Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

HƯỚNG DẪN
Công tác thi đua - khen thưởng đối với Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị
Năm 2018
Thực hiện Kế hoạch toàn khóa số 128/KH-ĐCT ngày 5/9/2017 về thực hiện
Nghị quyết Đại hội ĐBPNTQ lần thứ XII; Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày
22/1/2018 của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII tại Hội nghị lần
thứ 2, Đoàn Chủ tịch TW Hội hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng đối với
Hội LHPN tỉnh/thành, đơn vị năm 2018 như sau:
1. Điều kiện bình xét thi đua
Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị đảm bảo các điều kiện sau:
- Gửi bản điều chỉnh đăng ký 7 chỉ tiêu nhiệm kỳ và năm 2018 (nếu có). Đối
với những chỉ tiêu có thời gian tính là “đến cuối nhiệm kỳ” có thể không đăng ký
trong 1- 2 năm nhưng năm đó phải đăng ký hoạt động để đảm bảo đạt chỉ tiêu vào
cuối nhiệm kỳ. Trường hợp chỉ tiêu đã đạt thì từ những năm tiếp theo cần đăng ký
hoạt động để đảm bảo duy trì chỉ tiêu hiệu quả thực chất và mang tính bền vững.
- Nội bộ đoàn kết; không có cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh hoặc cấp huyện
(cấp trực thuộc trực tiếp) bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
2. Thang điểm, cách thức đánh giá, chấm điểm, yêu cầu đánh giá và nội
dung thi đua đối với Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị
2.1. Thang điểm: Gồm 4 nội dung với tổng số điểm

: 200đ

- Thực hiện 7 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ

: 160đ

- Công tác thông tin, báo cáo

: 10đ

- Điểm thưởng

: 30đ

- Điểm trừ (không quá 20 điểm).
2.2. Cách thức đánh giá, chấm điểm:
- Cách thức chấm điểm thi đua:
+ Tính theo tỷ lệ % mức độ hoàn thành từng tiêu chí.
+ Một nội dung hoạt động/kết quả chỉ chấm điểm 1 lần, trường hợp nội dung
đề nghị điểm thưởng phải thể hiện rõ điểm mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả
thực tế và khả năng nhân rộng.
- Việc đánh giá, chấm điểm theo 5 kênh:
+ 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.
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+ Cụm thi đua chia sẻ cách làm hay, sáng tạo và suy tôn đơn vị dẫn đầu.
+ Đoàn công tác Trung ương Hội đánh giá, thẩm định.
+ Hội đồng TĐKT quyết định.
2.3. Yêu cầu đánh giá:
- Đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị:
+ Có Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Hội và các nội dung thi đua cụ
thể, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị (Kế hoạch chung hoặc lồng ghép).
+ Theo dõi chặt chẽ, đánh giá đầy đủ các hoạt động của các cấp Hội (rõ
người, rõ việc, rõ cách làm và kết quả đạt được).
+ Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua trong báo cáo hàng tháng/6
tháng/năm và báo cáo chuyên đề (theo yêu cầu)
- Đoàn công tác TW Hội sẽ kiểm tra khi đi công tác địa phương và đánh giá
việc thực hiện các tiêu chí trên cơ sở kiểm tra xác suất một số đơn vị và hội viên,
phụ nữ.
2.4. Nội dung thi đua: Theo bản tiêu chí đánh giá hoạt động Hội LHPN
tỉnh/thành nhiệm kỳ 2017-2022 (năm 2018) kèm theo.
Trong quá trình thực hiện, các tỉnh/thành, đơn vị quan tâm hỗ trợ phụ nữ khó
khăn, yếu thế, phụ nữ vùng sâu, vùng DTTS, vùng tôn giáo…
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 185 điểm trở lên, lấy điểm từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu, đảm bảo tỷ lệ
không quá 40% số tỉnh/thành trong cụm (Đối với các cụm có tỷ lệ 40% là số lẻ:
Cụm Bắc Trung bộ từ năm 2018 đến cuối nhiệm kỳ có 2 năm được tăng thêm 01
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 170 điểm trở lên
(ngoài những đơn vị đã được nhận Cờ thi đua).
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
- Gửi Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và nội dung thi đua về
TW Hội trước ngày 30/3/2018 và chủ động theo dõi, đôn đốc các cấp Hội triển
khai thực hiện.
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đối với cụm thi đua theo đúng quy định; có ý
tưởng, đóng góp tích cực cho hoạt động cụm thi đua.
- Gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm cuối năm và Báo cáo đánh giá phong
trào thi đua và công tác TĐKT (theo mẫu trong Quy định về công tác thông tin, báo
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cáo) 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 nhiệm kỳ
2017-2022 gửi về Đoàn Chủ tịch TW Hội trước ngày 30/11/2018.
4.2. Các cụm thi đua
Cụm trưởng cụm thi đua có trách nhiệm:
- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trên
cơ sở ý kiến của thành viên trong cụm và Đoàn công tác phụ trách cụm.
- Thường xuyên cập nhật và phản ánh thông tin các hoạt động của cụm, của
tỉnh/thành trong cụm đến các tỉnh/thành Hội và Đoàn Công tác phụ trách cụm;
- Phối hợp với các ban chuyên môn tổ chức hoạt động “Xây dựng mô hình
Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới tại 5 cụm thi đua
(Cụm miền núi biên giới phía Bắc, cụm Trung du miền núi phía Bắc, cụm Nam
Trung bộ, cụm Tây Nguyên và cụm Đông Nam bộ) và các hoạt động khác khi có
yêu cầu.
- Tổ chức các hoạt động đánh giá thi đua:
+ Tổ chức Hội nghị tổng kết và suy tôn của các cụm thi đua hoàn thành trước
ngày 05/12/2018; các cụm báo thời gian hội nghị về Văn phòng Trung ương Hội và
Đoàn công tác phụ trách cụm trước ngày tổ chức hội nghị 10 ngày.
+ Gửi Bảng tổng hợp đánh giá, phát hiện cách làm hay/sáng tạo 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:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá các tỉnh/thành trong cụm
thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và các nội dung thi đua; Phân công thành viên
phụ trách từng tỉnh.
- Thống nhất với cụm trưởng về chương trình và nội dung các cuộc họp cụm;
bố trí tham dự các hoạt động của cụm; báo cáo các kết quả thực hiện nhiệm vụ cụm
và của các tỉnh trong cụm về Đoàn Chủ tịch TW Hội 4 ngày trước ngày họp để báo
cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch và phục vụ cuộc họp.
- Gửi 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 10/12/2018; giải trình những nội dung thưởng điểm và trừ điểm (khi có
yêu cầu).
- Thông báo kết quả đánh giá, chấm điểm thi đua đến các tỉnh/thành trong
cụm.
* 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 đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tại cụm;
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nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ, 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 chỉ đạo các hoạt động của cụm trong năm.
* Văn phòng và các Ban Trung ương Hội
- Các Ban TW Hội:
+ Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ
và nội dung thi đua thuộc mảng nhiệm vụ phụ trách.
+ 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 5/12/2018; giải trình những
nội dung thưởng điểm và trừ điểm (khi có yêu cầu).
+ Phát hiện, đề xuất các điển hình cá nhân, tập thể để đề nghị Đoàn Chủ tịch
Trung ương Hội khen thưởng theo quy định.
- Văn phòng:
+ Đầu mối tham mưu chỉ đạo, theo dõi đánh giá việc triển khai thực hiện công
tác thi đua, khen thưởng; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đi công tác cơ sở
nắm tình hình triển khai thực hiện PTTĐ, công tác thi đua, khen thưởng và thẩm
định các điển hình tiên tiến.
+ Tham mưu cho Hội đồng TĐKT Hội LHPN Việt Nam đánh giá thi đua đối
với các tỉnh/thành Hội: Tổng hợp kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Hội và nội
dung thi đua, điểm tự chấm của tỉnh/thành, điểm chấm của các ban chuyên môn và
Đoàn công tác; kết quả suy tôn của các cụm thi đua và tổng hợp nội dung đề xuất
thưởng, trừ điểm của các ban chuyên môn và Đoàn công tác; tổng hợp đề xuất khen
thưởng tập thể cấp huyện, cấp xã, tương đương và cá nhân.
Trên đây là Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng đối với Hội LHPN
các tỉnh/thành, đơn vị năm 2018. Đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị và các
ban TW Hội nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Thường trực ĐCT;
- Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị;
- Trưởng các ban/đơn vị;
- Lưu: VT, TĐ (3).
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