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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   580   /SNN-TCHC 

V/v hướng dẫn khen thưởng trong 

thực hiện công tác CCHC nhà 

nước giai đoạn 2011-2020 

Quảng Trị, ngày  08  tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: - Trưởng các phòng, Chánh Thanh tra Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 795/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Để kịp thời biểu dương, khen thưởng những 

tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011 -2020; Sở Nông nghiệp và PTNT 

hướng dẫn công tác bình xét thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước 

giai đoạn 2011-2020, cụ thể như sau: 

I. Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng 

1.1. Đối tượng: 

- Tập thể: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở. 

- Cá nhân: Toàn thể công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, thực hiện công 

tác CCHC. 

1.2. Tiêu chuẩn khen thưởng: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có sáng 

kiến về CCHC được công nhận và áp dụng trong thực tế tại cơ quan, đơn vị góp 

phần thực hiện có hiệu quả công tác CCHC nhà nước trong giai đoạn 2011-2020; 

nêu gương để các cơ quan, đơn vị học tập. 

1.3. Số lượng đề nghị khen thưởng: 

- Mỗi cơ quan, đơn vị bình xét, đề nghị không quá 01 tập thể và 01 cá nhân; 

- Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Sở Nông nghiệp 

và PTNT sẽ thẩm định, xem xét lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen 

thưởng, cụ thể: khen thưởng không quá 05 tập thể và 10 cá nhân trong toàn Ngành. 

 II. Quy trình, thủ tục khen thưởng: 

- Việc bình xét, đề nghị khen thưởng phải được tiến hành từ các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Sở, bảo đảm khách quan, công bằng, đúng đối tượng. Vì vậy cơ quan, 
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đơn vị nào có tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn khen 

thưởng mới đề nghị khen thưởng. 

- Các cơ quan, đơn vị xem xét, lập hồ sơ đề nghị gửi về PhòngTổ chức–Hành 

chính Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, thẩm định trình Giám đốc Sở xem 

xét, quyết định. 

III. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị. 

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của 

Thủ trưởng đơn vị cấp trình ký (Theo mẫu số 01; 02 quy định tại Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). Các cá nhân, tập thể có thành 

tích về sáng kiến trong công tác CCHC thì phải nêu rõ hiệu quả đạt được của sáng 

kiến sau khi áp dụng tại cơ quan, đơn vị. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng Tổ 

chức-Hành chính) trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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