
HƯỚNG DẪN 
Tiêu chí thi đua, khen thưởng năm 2022 

 

 Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-MTTW ngày 27/02/2020 của Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam về ban hành quy chế Thi đua, khen thưởng Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024); Hướng dẫn số 76/HD-MTTW-
BTT ngày 24/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

Quyết định số 13/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQVN tỉnh về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; Chương trình 
công tác số 14/CTr-MTTQ-BTT ngày 11/02/2022 của Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh; Hướng dẫn số 21/HD-MTTQ-BTT ngày 23/02/2022 của 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn tiêu chí thi đua, 
khen thưởng năm 2022 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị 

xã như sau:  

         A. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ ĐIỂM CHẤM 

 

TT Nội dung 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

tự 

chấm 

I CÔNG TÁC TỔ CHỨC – TUYÊN GIÁO 27  

1 Công tác Tuyên giáo  14  

1.1 

 Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện 

tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước theo quy định; các văn bản hướng 

dẫn về công tác tuyên truyền của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, hàng tháng có báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh (qua Ban TC-TG). 

1  

1.2 
Thực hiện tốt việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, dư 

luận Nhân dân hàng tuần, tháng, quý, năm có báo cáo về Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban TC-TG) 

1  

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:       /HD-MTTQ-BTT 

 

       

              Nghệ An, ngày       tháng 3  năm 2022 



1.3 
Tuyên truyền các hoạt động tập hợp, vận động đối với người Việt Nam ở 

nước ngoài, có báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

(qua Ban TC-TG) 

1  

1.4 Có báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu công tác tuyên truyền gửi về Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (qua Ban TC-TG) 
1  

1.5 

Có tham gia gửi tin, bài, ảnh các hoạt động tại địa phương hàng ngày về 

Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng thời  “tham 

gia” tương tác với trang fanpage “Mặt Trận Nghệ An”, hàng tháng có báo 

cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban 

TC-TG). 

3  

1.6 

Tại địa phương có 100% cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách MTTQ (từ 

huyện đến Ban Công tác Mặt trận có máy điện thoại thông minh) lập được 
Facebook, kết nối được với đồng chí cán bộ dõi địa bàn, theo dõi kết nối 

tương tác với trang fanpage “Mặt trận Nghệ An”, có báo cáo về Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban TC-TG) 

3  

1.7 

Có tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, hiểu biết chủ trương chính sách 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội tại địa 

phương, có báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

(qua Ban TC-TG) 

1  

1.8 
Có các văn bản triển khai tuyên truyền việc thực hiện Chuyển đổi số, có 

văn bản gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban 

TC-TG) 

1  

1.9 

Có tổ chức ký kết các chương trình phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông 

tin và truyền thông huyện, thành, thị, ký kết chương trình phối hợp với Ban 

Tuyên giáo huyện, thành, thị ủy để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có văn 

bản gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban TC-
TG) 

1  

1.10 Có báo cáo kết quả kiểm tra công tác tuyên truyền ở cơ sở gửi về Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban TC-TG) 
1  

2 Công tác Tổ chức, Thi đua - khen thưởng 7  

2.1 

Thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quy định số 212-QĐ-TW 

ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư; tổ chức hội nghị, kiện toàn nhân sự của 

Ban Công tác Mặt trận theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, xây 

dựng vị trí việc làm rõ người, rõ việc tại đơn vị, báo cáo về Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban TC-TG) 

0,25  

2.2 

Rà soát, bổ sung kiện toàn lại các quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban 
Thường trực và có thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí 

trong Ban Thường trực, Báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh (qua Ban TC-TG) 

0,25  



2.3 

Trong năm có tham mưu cho Cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản về đổi 

mới nội dung và phương thức hoạt động MTTQ Việt Nam tại địa phương 

mình, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban 

TC-TG) 

0,25  

2.4 
Có báo cáo kết qủa kiểm tra công tác Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt 

trận khu dân cư, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh (qua Ban TC-TG) 

0,25  

2.5 
Có xây dựng dữ liệu tổ chức bộ máy ở cấp mình một cách đầy đủ, số liệu 

chính xác có báo cáo về Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban 

TC-TG) 

1,5  

2.6 
Thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực theo 

đúng Điều lệ và Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam 

0,25  

2.7 Thực hiện đúng chế độ thông tin, các loại báo cáo theo yêu cầu của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh   
0,25  

2.8 Có nội dung, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công 

tác Mặt trận ở khu dân cư 
0,5  

2.9 
Thực hiện tốt chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí và thăm hỏi chính sách đối với 

MTTQ các cấp và hỗ trợ nhân sĩ, trí thức có khó khăn trong cuộc sống theo 

kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.  

0,5  

2.10 Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn định kỳ, thường xuyên có báo cáo về Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban TC-TG). 

0,25  

2.11 Có xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội 

nghị Ủy viên Ủy ban 
0,75  

2.12 Có hướng dẫn nội dung thi đua, văn bản đăng ký thi đua, các loại báo cáo 

sơ, tổng kết đúng quy định 
0,5  

2.13 Có bổ sung sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng 0,5  

2.14 Xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác thi đua - khen thưởng, gắn với Mặt trận số, 

báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh (qua Ban TC-TG) 
0,5  

2.15 Có hướng dẫn, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng thường xuyên, đột xuất, kỷ 

niệm chương đúng đối tượng, số lượng, thời gian theo hướng dẫn của tỉnh. 
0,5  

3 Công tác Đối ngoại nhân dân 6  

3.1 
Có xây dựng cơ sở dữ liệu người Nghệ An ở nước ngoài, trên địa bàn của 

mình, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh (qua Ban TC-

TG) 

04  



3.2 

Tuyên truyền, quán triệt các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh liên quan công tác đối ngoại nhân dân 

và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài báo cáo về Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban TC-TG) 

0,5  

3.3 

Có triển khai Hướng dẫn số 18 và 20/HD-MTTQ-BTT về biên giới đất liên 

và biển, đảo năm 2022, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với kiều bào đồng thời 

trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài ở các địa phương; định kỳ có báo cáo 6 tháng và 1 năm thực hiện 

đúng hạn.  

0,5  

3.4 Có vận động kiều bào hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 

và các hoạt động xã hội, từ thiện khác 
0,5  

3.5 
Có tổ chức các chương trình giao lưu, gặp gỡ và các hoạt động thiết thực 
khác nhân dịp kiều bào về nước đón Tết cổ truyền dân tộc và dự các sự 

kiện quan trọng của địa phương, đất nước. 

0,5  

II CÔNG TÁC VĂN PHÒNG 14  

1 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 9,5  

1.1 

Có chương trình, kế hoạch,... cụ thể hóa việc thực hiện các nghị 
quyết của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chương trình phối hợp và thống nhất 
hành động của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh năm 2022 phù hợp với đặc điểm của địa phương và báo 
cáo kịp thời cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

(đủ nội dung đạt 2 điểm, thiếu 01 nội dung trừ 0,5 điểm) 

2 

 

1.1.1 
Xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm đầy đủ được phê duyệt 
(ký hiệu văn bản). 

0,5 
 

1.1.2 

Xây dựng phối hợp và thống nhất hành động cùng cấp năm 2021 cụ thể, 

phù hợp với tình hình địa phương và hoạt động của các tổ chức thành 
viên và báo cáo kịp thời cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh(ký hiệu văn bản). 

1 

 

1.1.3 

Tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản liên 
quan đến hoạt động Mặt trận (như Thông báo, kết luận, nghị quyết 

chuyên đề...)  nêu số lượng cụ thể các văn bản. 

0,5 

 

1.2 

Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ,  báo cáo chuyên đề, thống 
kê trong năm; chất lượng tiến độ báo cáo văn bản, báo cáo đảm 

bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định (Gửi 
các loại báo cáo không đúng thời gian quy định trừ 1 điểm; chất lượng 

báo cáo không bảo đảm chất lượng, không đúng quy định  trừ 1 điểm; 
báo cáo không nêu được mô hình, điển hình hiểu quả của địa phương 

trừ 0,5 điểm; Trình bày văn bản không bảo đảm trừ 0,5 điểm) 

4 

 



1.2.1 

Báo cáo và gửi báo cáo công tác Mặt trận hàng tháng, quý, 6 tháng, 

tổng kết năm đầy đủ, phản ánh cụ thể, toàn diện hoạt động của địa 
phương (Có ký tên, đóng dấu). 

2,75 

 

1.2.2 
Gửi báo cáo đột xuất kịp thời, đảm bảo chất lượng (Có ký tên, đóng 

dấu).  
0,25 

 

 

Báo cáo nêu được những đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công 
tác Mặt trận ở địa phương; nêu được mô hình, điển hình hiểu quả của 

địa phương 

0,5 

 

1.2.3 

Các văn bản trình bày đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn 
bản theo Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ 

thuật trình bày văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp (Theo 
Quyết định số 2660/QĐ-MTTW-BTT ngày 5/11/2018 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) . 

0,5 

 

1.3 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác mặt trận  (thực hiện 
ioffice; trao đổi thông tin,  thực hiện chế độ thông tin báo cáo, đặc 

biệt là những vấn đề đột xuất, phát sinh trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ) 

3,5 

 

1.3.1 Có giữ mối liên hệ thường xuyên để giải quyết công việc kịp thời, 
hiệu quả 

0,5 

 

1.3.2 Thường xuyên thực hiện sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử 

(100%  văn bản được ký số  0,5 điểm) 
0,5 

 

1.3.3 Thường xuyên và sử dụng tốt phần mềm Vnptioffice trong quản lý 
văn bản đến, văn bản đi trong xử lý công việc 

2 

 

1.3.4 Tích cực ứng dung CNTT hoạt động công tác Mặt trận (nhất là hộp 

thư điện tử công vụ, zalo, hệ thống trực tuyến...) 
0,5 

 

2 

Thực hiện chế độ công tác: Tham dự đầy đủ, đúng thành phần, 
chấp hành bảo đảm thời gian các hoạt động, cuộc họp, hội nghị, 

tập huấn,…do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
triệu tập 

1,5 

 

3 Thực hiện chế độ tài chính 3 
 

3.1 

Nộp hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán các chương trình, công tác cứu 

trợ, công tác giảm nghèo, tiền khen thưởng, nhân sỹ, trí thức, sinh 
hoạt phí Ủy viên Ủy ban,... đảm bảo đúng tiến độ về thời gian và đúng 

quy định chế độ kế toán; hồ sơ chứng từ chi các loại chế độ (hỗ trợ 
nhân sỹ trí thức, tiền khen thưởng, khung kỷ niệm chương…cho các 

tập thể, cá nhân thông qua MTTQ các huyện, thành, thị); cung cấp 
thông tin tài khoản (khi có yêu cầu hoặc thay đổi thông tin tài khoản) 

1,5 

 



đầy đủ, chính xác, kịp thời (hoàn thành 100% được 1,5 điểm; hoàn 

thành từ 80% -50% được 1 điểm; dưới 50 % được 0 điểm) 

3.1.1 
Nộp hồ sơ,  chứng tư thanh quyết các chương trình, công tác cứu trợ, 
công tác giảm nghèo, tiền khen thưởng, nhân sỹ, trí thức, sinh hoạt 

phí Ủy viên Ủy ban,.. kịp thời, đầy đủ 

1 

 

3.1.2 Cung cấp thông tin tài khoản (khi có yêu cầu hoặc thay đổi thông tin 
tài khoản) đầy đủ, chính xác, kịp thời 

0,25 

 

3.1.3 
Công tác lưu trữ hồ sơ, bí mật Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng tốt 
hệ thống con dấu cơ quan 

0,25 
 

3.2 

Công tác quản lý, phân bổ quỹ, thực hiện chế độ kế toán Quỹ “Vì 

người nghèo”, chế độ kế toán về công tác cứu trợ tại địa phương đảm 
bảo đúng nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng quy định hiện 

hành (hoàn thành 100% được 1,5 điểm; hoàn thành từ 80% -50% 
được 1 điểm; dưới 50 % được 0 điểm) 

1,5 

 

3.2.1 
Công tác quản lý, sử dụng và lưu dữ các hồ sơ các loại quỹ đảm bảo 

đúng nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng quy định hiện hành 
1 

 

3.2.2 
Có thực hiện tự kiểm tra nội bộ về các loại quỹ hàng năm để hoàn 
thiện hồ sơ, thanh quyết toán… 

0,5 
 

III CÔNG TÁC DÂN CHỦ, PHÁP LUẬT 19,5 
 

1 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động Nhân dân thực hiện chính 

sách, pháp luật; góp ý và phản biện xã hội  
4,5 

 

1.1 
Có các kế hoạch triển khai và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 

2022, nhất là các văn bản mới. 
1 

 

1.2 
Tổ chức góp ý tất cả các dự thảo văn bản do cấp ủy, chính quyền cùng cấp 

và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị. 
1 

 

1.3 
Xây dựng kế hoạch và tổ chức phản biện xã hội ít nhất 03 dự thảo văn bản 
về chủ trương của cấp ủy, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, dự án phát triển KT, VH, XH của chính quyền cùng cấp. 
2,5 

 

2 Công tác giám sát 4,5 
 

2.1 

Triển khai các nội dung giám sát theo Kế hoạch giám sát và phản biện xã 

hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH năm 2022 của 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phải có ít nhất 02 nội dung giám sát chuyên 

đề (trừ nội dung giám sát thường xuyên), trong đó có 01 chuyên đề giám 
sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài . 

3 

 

2.2 Tham gia giám sát với các cơ quan phối hợp. 0,5 
 

2.3 

Hướng dẫn, kiểm tra, có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban 

Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; định kỳ có báo 

cáo số liệu đầy đủ, chính xác. 
1 

 

3 Công tác dân nguyện 3,5 
 



3.1 

Thực hiện có hiệu quả việc tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm túc công tác xử lý đơn thư 

và chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 
1,5 

 

3.2 

Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử 

tri, Nhân dân địa phương bảo đảm trung thực và thời gian (các vấn đề nêu 

ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh). 

2 

 

4 
Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí  
1 

 

4.1 

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19/CTr-MTTW ngày 

19/01/2017 của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội 

bộ. Sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, phản ánh về tham nhũng, lãng phí 

của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, của báo chí, cơ quan, tổ chức và cá 
nhân. 

0,5 

 

4.2 
Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực năm 2022. 
0,5 

 

5 Thực hiện dân chủ, hòa giải ở cơ sở 4 
 

5.1 
Tổ chức góp ý, phản biện dự thảo Luật thực hiện Hòa giải ở cơ sở đảm bảo 

chất lượng. 
0,5 

 

5.2 
Triển khai hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện tốt dân chủ ở xã, phường, thị 

trấn. 
1 

 

5.3 

Xây dựng Kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận trong Đề án 

số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, 

đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2021 – 2025. 

1,5 

 

 

5.4 

Hướng dẫn, kiểm tra, tham gia tổ chức tốt công tác hoà giải các mâu thuẫn 
trong nội bộ nhân dân, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 85%; kịp thời đề xuất các 

biện pháp giải quyết, tuyên truyền, vận động Nhân dân, không để xảy ra điểm 

nóng trên địa bàn. 

1 

 

6 
Xây dựng cơ sở dữ liệu Mặt trận số; kiểm tra kết quả công tác mảng 

dân chủ, pháp luật giữa nhiệm kỳ 
2 

 

6.1 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tiếp xúc cử 

tri, đối thoại, nhất là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân 

dân sau tiếp xúc cử tri và đối thoại của cấp ủy, chính quyền; trả lời kiến nghị 

của Mặt trận sau giám sát,... gắn với Mặt trận số. 

1,5 

 

6.2 Kiểm tra kết quả công tác mảng dân chủ, pháp luật giữa nhiệm kỳ. 0,5 
 

IV CÔNG TÁC TÔN GIÁO 7,5 
 

1 Triển khai các chương trình, kế hoạch công tác tín ngưỡng, tôn giáo 1 
 

1.1 
Có văn bản triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn về công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 
0,5 

 



1.2 

Có chương trình/kế hoạch đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 02 của 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo; tiếp 

tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 26 ngày 10/10/2018 về tổ chức thực 

hiện Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện 

nay". 

0,5 

 

2 Tuyên truyền, vận động và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 2 
 

2.1 

Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện 

cho tổ chức tôn giáo, chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt những 

ngày lễ trọng và sinh hoạt bình thường của các tôn giáo . 
0,5 

 

2.2 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương phối hợp, hỗ trợ, 

giúp đỡ tổ chức tốt Đại hội đại biểu Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cấp 

huyện, Hội nghị tổng kết ở cấp xã. 
1 

 

2.3 

Chủ trì tham mưu tổ chức ít nhất 01 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với lãnh đạo tổ chức tôn giáo ở địa 

phương (có tiếp xúc, đối thoại chuyên đề hoặc tiếp xúc, đối thoại chung ). 
0,5 

 

3 Triển khai thực hiện xây dựng cốt cán phong trào trong tôn giáo 1 
 

3.1 
Triển khai thực hiện Đề án xây dựng cốt cán tôn giáo của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 
0,5 

 

3.2 
Có kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận trong việc xây dựng 

và phát huy vai trò cốt cán phong trào trong tôn giáo. 
0,5 

 

4 Tuyên truyền, vận động tham gia các phong trào thi đua yêu nước 1 
 

4.1 

Có kế hoạch/chương trình phối hợp đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình 

phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu; phối hợp với các cơ quan liên quan của chính quyền vận 

động phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn 

giáo tham gia xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, cứu trợ 

thiên tai,… 

0,5 

 

4.2 

Có chương trình/kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tích 

cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ 

Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh"; vận động các tôn giáo treo cờ Tổ quốc tại 

cơ sở tôn giáo nhân những dịp lễ trọng của dân tộc, của tôn giáo; tham gia 

xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. 

0,5 

 

5 Tập huấn và giao ban công tác tín ngưỡng, tôn giáo 1 
 

5.1 

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo của Mặt trận; quan tâm đội ngũ cán bộ là người có tôn 

giáo, nhất là ở vùng có đông đồng bào tôn giáo. 
0,5 

 

5.2 

Ít nhất 6 tháng một lần, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thành, thị chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo. 
0,5 

 

6 
Xây dựng cơ sở dữ liệu Mặt trận số; kiểm tra kết quả công tác mảng 

tôn giáo giữa nhiệm kỳ 
1,5 

 



6.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác tôn giáo gắn với Mặt trận số . 1 
 

6.2 Kiểm tra kết quả công tác mảng tôn giáo giữa nhiệm kỳ. 0,5 
 

V CÔNG TÁC PHONG TRÀO 21 
 

1 Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” 4,0 
 

1.1 
Có hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động năm 2022 

theo đúng quy định 
0,25 

 

1.2 

Có kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT ngày 

03/7/2020 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa 

IX) về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục 

phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 

1,0 

 

1.3 

Có phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các quy 

định phòng, chống dịch và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 

0,5 

 

1.4 
Thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí vận động, ủng hộ phòng, chống dịch theo đúng quy định 
1,0 

 

1.5 
Thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn theo quy định 
1,0 

 

1.6 
Có báo cáo định kỳ (06 tháng, 01 năm) bảo đảm số liệu chính xác, kịp thời 

theo quy định 
0,25 

 

2 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 
6,0 

 

2.1 Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 3,5 
 

2.1.1 

Có Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động năm 2022, 

Chương trình phối hợp về nâng cao chất lượng Cuộc vận động gắn với chương 

trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
0,25 

 

2.1.2 

Có sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban 

Bí thư; Thông tri số 06-TTr/TU ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và các văn bản hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và MTTQ tỉnh về thực 

hiện Cuộc vận động 

1,0 

 

2.1.3 

Có tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây 

dựng nông thôn mới theo đúng quy định và gửi báo cáo về tỉnh đảm bảo thời 

gian 
1,0 

 

2.1.4 

Có bố trí đủ kinh phí thực hiện Cuộc vận động theo đúng nội dung, mức quy 

định của Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính 

Quy định quản lý về sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

0,5 

 

2.1.5 Có triển khai, tổ chức thực hiện mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư 0,5 
 

2.1.6 
Định kỳ (6 tháng, 01 năm) có báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động gửi 

về tỉnh theo đúng quy định 
0,25 

 



2.2 Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” (gọi tắt là Ngày hội) 2,5 
 

2.2.1 

Có tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày 

hội; Có kế hoạch bố trí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh và địa 

phương về dự Ngày hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả 
0,25 

 

2.2.2 Có Kế hoạch và tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội 1,0 
 

2.2.3 Có trên 98% khu dân cư tổ chức Ngày hội đảm bảo theo đúng quy định 1,0 
 

2.2.4 
Có báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội và ý tưởng sáng tạo trong tổ chức Ngày 

hội 
0,25 

 

3 
Vận động, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, Quỹ “Vì người nghèo” 

, Tết Vì người nghèo - Nhâm Dần 2022, Quỹ cứu trợ 
5,5 

 

3.1 
Có xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, ủng 

hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ năm 2022 
0,25 

 

3.2 
Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình “Tết Vì người nghèo - Nhâm Dần 

2022”, kết quả vận động vượt chỉ tiêu đăng ký 
0,5 

 

3.3 

Có xây dựng cơ sở dữ liệu số về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn; dữ liệu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thường 

xuyên ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương 
1,0 

 

3.4 

Có tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 

27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các 

nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tại, dịch bệnh, 

sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Quy chế vận động, tiếp nhận 

mới của Ban vận động tỉnh 

0,5 

 

3.5 
Có triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình sinh kế giúp hộ nghèo, 

cận nghèo thoát nghèo bền vững 
0,5 

 

3.6 
Có kiểm tra cơ sở, tự kiểm tra ở cấp mình về công tác vận động, tiếp nhận, 

quản lý, sử dụng các loại quỹ theo đúng quy định 
1,0 

 

3.7 

Có triển khai chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về công tác giảm nghèo bền vững (khi 

ban hành) 
0,5 

 

3.8 

Bố trí đủ kinh phí để thực hiện vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 

(theo Công văn số 10096/BTC-HCSN ngày 21/8/2018 của Bộ Tài Chính) và 

kinh phí phục vụ công tác cứu trợ theo quy định 
0,5 

 

3.9 
Có các hoạt động tri ân đối với những tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm có nhiều 

đóng góp trong công tác ASXH 
0,25 

 

3.10 

Có mô hình, ý tưởng sáng tạo, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong 

công tác vận động, kêu gọi các nguồn lực phục vụ công tác an sinh xã hội tại 

địa phương 
0,25 

 

3.11 
Có báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) kết quả thực hiện các phong trào ủng hộ 

(Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ) gửi về tỉnh theo đúng quy định 
0,25 

 

4 Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  2,0 
 

4.1 Có xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Cuộc vận động năm 2022 0,25 
 



4.2 
Có kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo; 

phân công các thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả 
0,25 

 

4.3 

Có triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh với Sở Công thương và các đơn vị liên quan về nâng cao chất 

lượng  Cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
0,25 

 

4.4 
Có danh mục sản phẩm Ocop của địa phương và xây dựng được gian hàng 

trưng bày, giới thiệu các sản phẩm Ocop để quảng bá sản phẩm địa phương 
0,5 

 

4.5 
Bố trí đủ kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 

theo Thông tư số 89/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 
0,25 

 

4.6 
Có báo cáo định kỳ (6 tháng, 01 năm) về tổ chức thực hiện Cuộc vận động 

gửi về tỉnh. 
0,25 

 

5 
Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, 

hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt Phong trào đoàn kết, sáng tạo)  
1,0 

 

5.1 Có xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện phong trào năm 2022 0,25 
 

5.2 
Có phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp Nhân dân thi đua hưởng ứng Phong trào 
0,25 

 

5.3 

Có kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh với Sở Khoa 

học và Công nghệ và các đơn vị liên quan về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng 

phong trào Đoàn kết, sáng tạo 
0,25 

 

5.4 Có báo cáo định kỳ (06 tháng, 01 năm) kết quả gửi về tỉnh theo quy định 0,25 
 

6 Các phong trào phối hợp 2,5 
 

6.1 

Có phối hợp triển khai các hoạt động đẩy mạnh phong trào vận động toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc (CTPH số 09); vận động toàn dân đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng 

dân cư (Đề án 01-183); vận động toàn dân giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông (CTPH số 18/CTrPH-MTTW-UBATGTQG), xây dựng “Khu dân cư 

an toàn giao thông”, “Tổ tự quản an toàn giao thông” (KHPH số 68/BATGT-

MTTQ) 

0,5 

 

6.2 

Có phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, các đồn Biên phòng (đối với các đơn 

vị có đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn) tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng thế trận 

an ninh nhân dân vững chắc. 

0,5 

 

6.3 

Có phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội và thực hiện tốt phong trào tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế (Chương trình phối hợp số 254/CT-MTTQ-BHXH) 
0,5 

 

6.4 

Có phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân giữ gìn 

và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động giám sát 

về an toàn thực phẩm 
0,5 

 

6.5 Có phối hợp tổ chức các phong trào khác 0,5 
 

VI CÔNG TÁC DÂN TỘC 6,0 
 

1 
Có kế hoạch triển khai nhiệm vụ Mặt trận tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
0,25 

 



2 
Có tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên đội ngũ người uy tín, nắm bắt 

tình hình nhân dân trong đồng bào các dân tộc thiểu số 
0,5 

 

3 
Có tổ chức tọa đàm, lắng nghe tiếng nói già làng, người uy tín trong đồng bào 

các dân tộc thiểu số 
1,0 

 

4 
Có tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin cho đội ngũ già 

làng, người uy tin trong đồng bào các dân tộc thiểu số 
1,0 

 

5 
Có tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh với Bộ đội Biên phòng và Ban Dân tộc tỉnh 
1,0 

 

6 Có rà soát, bổ sung đội ngũ người uy tín theo quy định 0,5 
 

7 
Có hoạt động giám sát việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số 
1,0 

 

8 Có cơ sở dữ dữ liệu về công tác dân tộc thiểu số 0,5 
 

9 
Có báo cáo định kỳ (06 tháng, hàng quý, 01 năm) nhiệm vụ Mặt trận tham gia 

công tác dân tộc gửi về tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả 
0,25 

 

 Tổng cộng  95 
 

        II.  TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI 

1. Tổng số điểm tự đánh giá 

1.1. Tổng số điểm: 95 điểm, gồm các nhiệm vụ sau đây:  

- Công tác Tổ chức - Tuyên giáo; Thi đua - khen thưởng; Đối ngoại nhân dân: 
27 điểm; 

- Công tác Phong trào, Dân tộc: 27 điểm; 

- Công tác Dân chủ - Pháp luật; Tôn giáo: 27 điểm; 

- Công tác Văn phòng: 14 điểm; 

1.2. Nội dung điểm thưởng, điểm trừ: 5 điểm 

1.2.1. Điểm thưởng 

- Ban Thường trực, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, đánh giá, cộng điểm cho Ủy ban MTTQ cấp huyện 
thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn trong năm. 

- Đơn vị có cách làm sáng tạo, có hiệu quả nổi bật trong tổ chức thực hiện các 
nội dung thi đua sẽ được cộng điểm ưu tiên đối với đơn vị trong các cụm thi đua 
dựa vào các tiêu chí về dân tộc, tôn giáo, đô thị văn minh,…  

- Đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thi đua điển hình tiên tiến và 
công tác chuyển đổi Mặt trận số. 

Lưu ý: các đơn vị tự nhận điểm thưởng phải có phụ lục gửi kèm báo cáo tự 
chấm điểm về nội dung thưởng, số điểm thưởng. 

1.2.2. Điểm trừ 



- Thực hiện trừ điểm đối với các đơn vị vi phạm quy định của Luật, Điều lệ 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

- Báo cáo phản ánh thông tin dư luận xã hội không kịp thời, nhất là địa 
phương có vấn đề nóng, bức xúc trong các tầng lớp Nhân dân ảnh hưởng đến 
quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân mà Ủy ban MTTQ cấp huyện 

không nắm bắt được, phản ánh kịp thời với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh.  

- Đơn vị có sai phạm, tiêu cực trong chế độ chính sách, việc sử dụng ngân 

sách, quản lý các quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh phát động. 

- Các loại báo cáo đột xuất, chuyên đề mà các ban chuyên môn yêu cầu không 

đầy đủ, báo cáo chậm và các nội dung liên quan khác. 

- Không triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

1.3. Phương pháp chấm điểm 

- Kết quả chấm điểm xếp loại thi đua của từng đơn vị được tính như sau: 

+ Các đơn vị tự chấm điểm và nhận loại hoạt động thi đua trong năm cử đơn 
vị Mình gửi kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh để tổng hợp (qua 

BTC-TG, bộ phận thường trực Thi đua, khen thưởng để tổng hợp) 

+ Các đồng chí theo dõi địa bàn, có bản nhận xét và chấm điểm xếp loại của 

đơn vị mình theo dõi, gửi kết quả về Hội đồng thi đua khen thưởng UBMTTQVN 
tỉnh (qua BTC-TG, bộ phận Thường trực Thi đua, khen thưởng để tổng hợp). 

+ Các ban chuyên môn và Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
theo lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách cho điểm, xếp loại lĩnh vực  

phụ trách, gửi kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh để tổng hợp 
(qua BTC-TG, bộ phận Thường trực Thi đua, khen thưởng để tổng hợp). 

+ Kết quả suy tôn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tại hội nghị 
giao ban các Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị do Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Các Ban và Văn phòng phụ 
trách các Cụm có trách nhiệm gửi kết quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN 
tỉnh để tổng hợp (qua BTC-TG, bộ phận thường trực Thi đua, khen thưởng để 

tổng hợp). 

+ Kết quả đánh giá, nhận xét, cho điểm của đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách 

Cụm thi đua, gửi kết quả về Hội đồng thi đua khen thưởng UBMTTQVN tỉnh 
(qua BTC-TG, bộ phận Thường trực Thi đua, khen thưởng để tổng hợp). 

+  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, 
căn cứ trên các tiêu chí nêu trên do Ban Tổ chức – Tuyên giáo tổng hợp sẽ họp 

xét và quyết định xếp loại thi đua và các hình thức khen thưởng cho các đơn vị. 

2. Xếp loại thi đua năm 2022:  

- Có 4 loại, gồm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn 
thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. 



3. Tiêu chuẩn cho từng loại: Số lượng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ không vượt quá 20 % tổng số các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: đạt 90 điểm đến 100 điểm. 

- Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ: đạt từ 80 điếm đến 90 điểm. 

- Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ: đạt từ 70 điểm đến 80 điểm. 

- Đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ: đạt dưới 70 điểm. 

III. KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

1. Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

1.1. Tiêu chuẩn 

- Hoàn thành tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tiêu chí thi đua năm 2022; các nhiệm vụ 

trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương; những hoạt động đột xuất (nếu 
có) trong năm.  

- Có mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc hướng dẫn 
triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các 

phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng được nhiều điển 
hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập. 

- Có biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các 
tệ nạn xã hội. Nội bộ đoàn kết, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển 
trách trở lên. 

1.2. Số lượng 

* Tập thể: 

+ Cấp tỉnh: Chỉ tiêu 01 (chỉ khen Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh). 

+ Cấp huyện, thành, thị: Chỉ tiêu 04 đơn vị do Hội đồng thi đua khen thưởng 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét quyết định. 

+ Cấp xã: Chỉ tiêu khen 14 xã do Ban Thường trực, Hội đồng thi đua khen 

thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét quyết định. 

+ Ban công tác Mặt trận: Tổng số được khen 24 Ban công tác Mặt trận, trên 

cơ sở thành tích đã đạt được trong năm Ban Thường trực, Hội đồng thi đua khen 
thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét,  phân bổ cho các đơn vị. 

*  Cá nhân: Tổng số được khen 23 cá nhân, gồm: Cấp tỉnh 02 vị; mỗi đơn 
vị cấp huyện (gồm cả xã, phường, thị trấn) được đề xuất khen tối đa 01 vị. 

1.3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Hồ sơ đề nghị Trung ương MTTQ Việt 

Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng gồm: 

- Tờ trình đề nghị cấp trên khen thưởng;  

- Trích biên bản;  

- Danh sách trích ngang;  



- Báo cáo thành tích tập thể/cá nhân (có xác nhận cấp trình khen thưởng).  

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị Trung ương khen gửi 02 bộ; đề nghị Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh khen gửi 01 bộ.  

2. Cờ thi đua, Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thực hiện theo 
Quy chế thi đua khen thưởng  của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Nghệ An (nhiệm kỳ 2019-2024), số lượng khen thưởng cuối năm, tỉnh sẽ có phân 
bổ cho các đơn vị sau. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã 

Căn cứ vào nội dung các tiêu chí thi đua nêu trên, cuối năm Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các huyện, thành, thị  xây dựng báo cáo, tổng kết, kết quả thi đua, tự nhận 

xét đánh giá, chấm điểm thi đua của đơn vị mình và gửi về Ban Thường trực, Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban TC-TG) trước 
ngày 05/11/2022. 

2. Cán bộ chuyên viên theo dõi địa bàn 

Có trách nhiệm giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến 
hành theo dõi, kiểm tra, nhận xét, đánh giá, cho điểm công tác thi đua đối với các 

huyện, thành, thị thuộc địa bàn được phân công, báo cáo kết quả về Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQVN tỉnh (Qua Ban TC-TG trước ngày 10/11/2022) 

3. Các ban và Văn phòng  Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Tiến hành họp, chấm điểm, đánh giá xếp loại cho các huyện, thành, thị, gửi 
kết quả về Ban Thường trực, Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban MTTQVN 

tỉnh (qua Ban TC-TG trước ngày 10/11/2022, để tổng hợp). 

4. Các đồng chí Cụm trưởng các Cụm thi đua: Có trách nhiệm tham mưu 

báo cáo chung, tổng hợp điểm và tự nhận loại của các thành viên trong Cụm gửi 
về Ban Chuyên môn được phân công phụ trách (trước 03 ngày), đồng thời gửi 01 

bản về Ban TC – TG (bộ phận Thường trực Thi đua, khen thưởng) để tổng hợp 
chậm nhất trước ngày 10/11/2022. 

5. Các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách các Cụm: Có nhận xét, đánh giá, 
cho điểm của các đơn vị trong Cụm của mình được phân công phụ trách, gửi kết 

quả về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban TC-TG để tổng 
hợp) trước ngày 10/11/2022. 

6. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  

Xem xét thẩm định trình Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
quyết định các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022. 

(Đầu mối liên hệ công tác thi đua, khen thưởng qua đồng chí Trần Văn 
Thành, Thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, điện 

thoại: 0912128801) 



Căn cứ hướng dẫn này, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các huyện, thành, thị; Văn phòng và các ban Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ thời gian./. 

 

Nơi nhận: 
- BTT Ủy ban TW MTTQ VN; 
- Ban Tôn giáo, MTTQ Việt Nam; 
- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh; 
- MTTQ các huyện, thành, thị. 
- VP, các ban MTTQ tỉnh; 
- Chuyên quản phụ trách địa bàn; 
- Lưu: VT, TC. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
                      PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
     Trương Thiết Hùng 
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