ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
HUỲNH NGỌC HUỆ

Số: 86 /KH-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 07 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ
lần thứ I năm 2019
Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ,
Ban Tổ chức Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ năm 2019 xây dựng Kế hoạch tổ chức
xét chọn, trao tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ lần thứ I năm 2019 với những
nội dung chính như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Ghi nhận, tôn vinh đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động
sáng tạo”; tiếp tục động viên đoàn viên công đoàn thi đua thực hiện nhiệm vụ
được phân công, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công
đoàn vững mạnh.
2. Việc xét chọn đoàn viên xuất sắc tiêu biểu để trao tặng Giải thưởng phải
công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn. Cá nhân được bình chọn
phải là tấm gương điển hình để mọi người noi gương, học tập và được nhân rộng
trong phạm vi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương.
3. Tổ chức các hoạt động tôn vinh đảm bảo trang trọng, có sức lan tỏa, tiết
kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
Đoàn viên công đoàn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
2. Điều kiện và tiêu chí
Cá nhân tham gia xét tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ phải đảm bảo các
điều kiện và tiêu chí quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 1458/QĐ-UBND
ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện
sau đây:
- Phải có thời gian công tác đủ từ 5 năm trở lên (tính đến ngày 31/12/2018);
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức phải có ít nhất 03 sáng kiến kinh
nghiệm, đề xuất mới, giải pháp áp dụng trong công việc được công nhận cấp cơ
sở,… hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, công nhận; đối với
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công nhân lao động trực tiếp tại doanh nghiệp phải có ít nhất 02 sáng kiến kinh
nghiệm, đề xuất mới, giải pháp áp dụng trong công việc,... được chủ doanh nghiệp
công nhận.
- Bảng chấm điểm phải đạt từ 75 điểm trở lên.
* Lưu ý: Thành tích xét chọn chỉ tính trong thời hạn 5 năm (từ 01/01/2014
đến 31/12/2018), trường hợp đối tượng tham gia Giải nhiều vượt quá số lượng quy
định, Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng ưu tiên các đối tượng có số điểm từ cao
đến thấp (nếu có hai hoặc nhiều hơn trường hợp cuối cùng có số điểm bằng nhau
thì sẽ chọn trường hợp có thành tích cao hơn, nếu có thành tích bằng nhau thì
chọn trường hợp có thời gian công tác lâu hơn)
III. SỐ LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
1. Số lượng
- Công nhân, lao động trực tiếp: 40.
- Cán bộ, công chức, viên chức: 30.
2. Giá trị Giải thưởng
Cá nhân được xét tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ được tặng Bằng
Chứng nhận, biểu tượng Giải thưởng của Ban Tổ chức và tiền thưởng là 3.000.000
đồng (Ba triệu đồng chẵn).
3. Thời gian tổ chức trao giải thưởng: dự kiến vào dịp tổ chức kỷ niệm 90
năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (tháng 7/2019);
IV. QUY TRÌNH XÉT CHỌN
1. Quy trình xét chọn
a) Công đoàn cơ sở
Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, bảng điểm Giải thưởng, Ban Chấp hành công
đoàn cơ sở phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp (hoặc Thủ trưởng đơn vị) phổ
biến cho đoàn viên đăng ký,… tổ chức xét chọn những cá nhân tiêu biểu để đề nghị
công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét.
b) Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối
hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố tổ
chức tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ của cá nhân thuộc huyện, thị xã, thành phố.
Công đoàn ngành tổ chức tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ của cá nhân thuộc ngành.
c) Liên đoàn Lao động tỉnh
Thành lập Ban Thư ký giúp Hội đồng xét tặng Giải thưởng tiếp nhận và
phân loại hồ sơ, tóm tắt thành tích các cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng.
Tham mưu Ban Tổ chức, Hội đồng Xét tặng Giải thưởng tổ chức thẩm định,
xét chọn những cá nhân tiêu biểu đủ tiêu chuẩn và đề nghị Ban Tổ chức Giải
thưởng quyết định công nhận.
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2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị
Hồ sơ đề nghị gửi về Ban Tổ chức Giải thưởng, gồm có:
- Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố,
Công đoàn ngành (kèm theo Văn bản hiệp y của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
huyện, thị xã, thành phố, Sở, Ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và doanh
nghiệp) và danh sách, tóm tắt thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng giải
thưởng (mẫu 1);
- Báo cáo thành tích, giới thiệu tóm tắt công trình, đề tài nghiên cứu khoa
học, các sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu, công trình xuất bản, đăng báo,…
của cá nhân tham gia Giải thưởng. Số lượng: 02 bản (mẫu 2);
- Bản tự chấm điểm của từng cá nhân. Số lượng: 02 bản (mẫu 3 hoặc mẫu 4);
- Giấy chứng nhận gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2018;
- Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 5 năm liên tục tính đến
năm 2018;
- Bản sao các quyết định hoặc giấy công nhận, chứng nhận của cấp có thẩm
quyền công nhận sáng kiến, đề xuất mới, đề tài nghiên cứu khoa học; công trình
xuất bản, đăng báo, các quyết định khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen
thưởng. Số lượng: 02 bản.
Hồ sơ đề nghị xét chọn Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ gửi về Ban Tổ chức
Giải thưởng (qua Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng
Nam) trước ngày 14/6/2019. Ngoài hồ sơ gửi bằng đường bưu điện, đề nghị các
đơn vị gửi Tờ trình, danh sách và báo cáo thành tích của từng cá nhân đề nghị xét
tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ về hộp thư điện tử: csplldldqn@gmail.com
Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ nộp đúng thời gian, đúng đối tượng, có đầy đủ
các văn bản, tài liệu theo quy định và không có tranh chấp về quyền tác giả; không
có khiếu nại về nội dung, kết quả sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã được
công nhận và các danh hiệu thi đua, hình thức đã được khen thưởng tại thời điểm
xét chọn giải thưởng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành
- Chỉ đạo công đoàn cơ sở phổ biến hướng dẫn đến đoàn viên công đoàn biết
để làm hồ sơ tham gia xét chọn Giải thưởng.
- Xét chọn những cá nhân xuất sắc tiêu biểu đủ tiêu chuẩn tổ chức hiệp y với các
Sở, Ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (đối với Công đoàn ngành), với thường
trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố (đối với Liên đoàn Lao
động các huyện, thị xã, thành phố) và lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gửi về
Liên đoàn Lao động tỉnh.
2. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phổ biến cho cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị biết để tham gia giải thưởng;
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Phối hợp với Công đoàn ngành hiệp y đề nghị xét tặng Giải thưởng cho các cá
nhân thuộc cơ quan, đơn vị, mình quản lý.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về
Giải thưởng, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng
thông tin điện tử tỉnh đăng tải thông tin về Giải thưởng để cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động biết, tham gia Giải thưởng
3. Liên đoàn Lao động tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Giải thưởng
có trách nhiệm:
- Tham mưu Ban Tổ chức Giải thưởng ban hành Kế hoạch, hướng dẫn tổ
chức xét chọn và trao tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ;
- Xây dựng thể lệ cuộc thi, thông tin tuyên truyền đến các cá nhân biết để
tham gia Giải thưởng;
- Ban hành quyết định thành lập Ban Thư ký Hội đồng xét tặng Giải thưởng;
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tổng kết, trao Giải thưởng và
công bố công khai các cá nhân đạt Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại
chúng và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.
Đề nghị các đơn vị căn cứ kế hoạch này để triển khai thực hiện đảm bảo
đúng tiến độ để việc tổ chức trao tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ lần thứ I năm
2019 thành công tốt đẹp. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về
Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách - Pháp luật, số điện thoại:
0235.3852502) để được giải quyết./.
TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở, Ban ngành đoàn thể;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Hội đồng TĐ-KT các huyện, thị xã,
thành phố;
- LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, CĐ
ngành;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- Lưu: VT, BTC Giải thưởng.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Văn Thanh
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Mẫu 01
TÊN ĐƠN VỊ……………………………………..

TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ
XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ
LẦN THỨ I , NĂM 2019
NGÀY
THÁNG
NĂM
SINH

TT

HỌ VÀ
TÊN
Nam

Nữ

CHỨC
VỤ, ĐƠN
VỊ CÔNG
TÁC

TÊN ĐỀ
TÀI,
SÁNG
KIẾN
(Mỗi sáng
kiến nêu rõ:
- Tên sáng
kiến, đề tài;
- Giá trị làm
lợi (triệu
đồng);
- Số tiền
được thưởng
(triệu đồng)

CÁC DANH
HIỆU THI
ĐUA, HÌNH
THỨC KHEN
THƯỞNG ĐÃ
ĐẠT ĐƯỢC
(Mỗi danh hiệu
thi đua cần nêu
rõ:
- Tên danh hiệu
thi đua;
- Số, năm ban
hành Quyết
định)

GHI
CHÚ

TM. BAN THƯỜNG VỤ
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu 02

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

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ
LẦN THỨ I, NĂM 2019
Họ và tên:……………………………………………….Nam (nữ)…………..
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………
Quê quán:……………………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn:………………………………………………………...
Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể:……………………………………….
Đơn vị công tác:………………………………………………………………
Số điện thoại:…………………………Email:……………………………….
Năm tham gia công tác:………………………………………………………
Tổng số sáng kiến, đề tài, nghiên cứu khoa học (từ năm 2014-2018):………..
Tổng số tiền làm lợi:…………………………triệu đồng
Tổng số tiền được thưởng:……………………triệu đồng
Những năm đã được tặng Bằng Lao động Sáng tạo: năm ……………………
I. SÁNG KIẾN; ĐỀ XUẤT MỚI; CÔNG TRÌNH XUẤT BẢN, ĐĂNG
BÁO; ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Mô tả sáng kiến, đề tài kèm theo các Quyết định công nhận sáng kiến, hiệu
quả ứng dụng của cấp có thẩm quyền hoặc Quyết định công nhận đạt giải của các
Hội thi tay nghề,…
1. Sáng kiến
a) Sáng kiến 1
- Tên sáng kiến:
- Tình trạng trước khi có sáng kiến (Mô tả ngắn gọn những ưu, khuyết điểm
của tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất, công việc trước khi có sáng kiến và
chỉ rõ hạn chế cần phải khắc phục);
- Thuyết minh tính mới của sáng kiến (Mô tả đầy đủ và rõ ràng nội dung cải
tiến, sáng tạo mới);
- Khả năng ứng dụng của sáng kiến (Cần nêu rõ hiệu quả kinh tế, xã hội của
sáng kiến; có tính toán, so sánh trước và sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến để
minh chứng hiệu quả, giá trị làm lợi của sáng kiến).
b) Sáng kiến 2, 3,…
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Thực hiện các nội dung tương tự như sáng kiến 1
2. Đề xuất mới
3. Công trình được xuất bản, đăng báo
4. Đề tài nghiên cứu
a) Đề tài 1
- Tên đề tài
- Nêu tóm tắt nội dung đề tài
- Đơn vị ứng dụng đề tài: Hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của đề tài
- Các văn bản kèm theo gồm: Biên bản nghiệm thu đề tài, Quyết định cho
phép ứng dụng (chuyển giao đề tài), văn bản công nhận hiệu quả của đề tài sau khi
ứng dụng.
b) Đề tài 2, 3,…
Thực hiện các nội dung tương tự như Đề tài 1
II. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Nêu ngắn gọn những thành tích tiêu biểu trong thực hiện công việc, nhiệm
vụ được phân công.
III. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
Nêu ngắn gọn thành tích tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức.
IV. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua
Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công
nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành
Quyết định

2014
2015
2016
2017
2018
2. Hình thức khen thưởng
Năm

Hình thức khen
thưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen
thưởng; cơ quan ban hành Quyết định

2014
2015
2016
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2017
2018
Trên đây là báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Giải thưởng Huỳnh Ngọc
Huệ lần thứ I, năm 2019.
XÁC NHẬN
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA
NGƯỜI BÁO CÁO
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP ĐỀ NGHỊ
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Mẫu 3: Dành cho công nhân, lao động trực tiếp

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ
LẦN THỨ I, NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-BTC ngày
/
/2019
của Ban Tổ chức Giải thưởng)
TT

1

2

3

4

5
6

7

8

NỘI DUNG
TIÊU CHÍ

ĐIỂM CHUẨN

Đoàn viên Công đoàn xuất sắc
- 05 năm liên tục
- 04 năm
- Dưới 04 năm
Sáng kiến kinh nghiệm, đề xuất mới giải
pháp áp dụng trong công việc đạt hiệu quả
được Thủ trưởng cơ quan, chủ doanh
nghiệp công nhận.
- 02 trở lên
- Dưới 02
Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, chủ
doanh nghiệp hoặc phòng, ban, hội đoàn
thể cấp huyện
- 02 trở lên
- Dưới 02
Giấy khen của UBND cấp huyện hoặc các
Sở, ban, ngành, hội đoàn thể cấp tỉnh.
- 02 trở lên.
- Dưới 02
Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc
thợ giỏi cấp cơ sở từ 01 lần trỏ lên
Đạt giải Nhất, Nhì, Ba một trong các cuộc
thi do UBND huyện hoặc Sở, ngành, ban,
hội đoàn thể cấp tỉnh tổ chức.
- Giải Nhất
- Giải Nhì
- Giải Ba
Đạt giải Nhất, Nhì, Ba một trong các cuộc
thi do LĐLĐ tỉnh tổ chức.
- Giải Nhất
- Giải Nhì
- Giải Ba
Ủy viên BCH CĐCS
- 05 năm liên tục.
- 04 năm
- Dưới 04
Tổng cộng

20
20
16
0
10

9

10
0
10

10
0
10
10
0
10
15

15
10
05
15
15
10
05
10
10
08
0
100

TỰ
CHẤM

ĐIỂM HỘI
ĐỒNG
CHẤM

Mẫu 4: Dành cho cán bộ, công chức, viên chức

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ
LẦN THỨ I, NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-BTC ngày
/
/2019
của Ban Tổ chức Giải thưởng)
TT

1

2

3

4
5

6

7

NỘI DUNG
TIÊU CHÍ

ĐIỂM CHUẨN

Danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc
- 05 năm liên tục
- 04 năm
- Dưới 04 năm
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- 05 năm liên tục
- 04 năm (04 năm hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, 01 năm hoàn thành tốt nhiệm
vụ)
- Dưới 04 năm
Sáng kiến kinh nghiệm, đề xuất mới, giải
pháp áp dụng trong công việc hoặc 01 đề
tài nghiên cứu khoa học… được Hội đồng
khoa học sáng kiến cấp tỉnh hoặc tương
đương công nhận.
- 03 Sáng kiến hoặc 01 đề tài nghiên cứu
khoa học trở lên …
- Dưới 03
Có công trình nghiên cứu khoa học được
xuất bản, công bố trên các Tạp chí.
Đạt giải Nhất, Nhì, Ba một trong các cuộc
thi tay nghề, Sáng tạo kỹ thuật do tỉnh, bộ,
ngành Trung ương tổ chức.
- Giải Nhất
- Giải Nhì
- Giải Ba
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
- 05 năm liên tục
- 04 lần (04 năm đạt chiến sỹ thi đua cơ sở,
01 lao động tiên tiến)
- Dưới 04 lần
Bằng khen của UBND tỉnh, bộ, ngành,
đoàn thể Trung ương hoặc Bằng lao động
sáng tạo
- 02 BK hoặc 01 Bằng LĐST trở lên
- Dưới 02
10

10
10
08
0
15
15
12

0
15

15
0
05
15

15
10
08
10
10
08
0
10

10
0

TỰ
CHẤM

ĐIỂM
HỘI ĐỒNG
CHẤM

8

9

Được tặng Bằng khen của Thủ tướng CP
hoặc một trong các loại Huân chương của
Nhà nước trao tặng.
Đạt giải Nhất, Nhì, Ba một trong các cuộc
thi do LĐLĐ tỉnh tổ chức.
- Giải Nhất
- Giải Nhì
- Giải Ba
Tổng cộng

11

10

10
10
07
05
100

