
Thực hiện
dưới 80%
chỉ tiêu, kế

hoạch

Thực hiện
từ  80% đến
dưới 100%

KH

Vượt mức
chỉ tiêu, kế
hoạch (từ
100% trở

lên)

I Tổng điểm 0 0 64.5 2.5

1 Tổng thu ngân sách trên địa bàn Triệu đồng 114,055 127.872 112,116 8 1

2 Tổng sản lượng lương thực cây có hạt Tấn 44,710 46.203 103,3 6 0.5

3
Giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích ha canh
tác

Triệu đồng/ha 80 80 100 4

4 Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp Tỷ đồng 147.0 171,6 116,7 5 1

5 Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 4.0 4.0 100 4

6 Tỷ lệ huy động trẻ em  6 -14 tuổi ra lớp % 99.7 99.7 100 3

7 Duy trì bền vững về phổ cập giáo dục. xã, thị trấn 17 17.0 100 2

8 Tỷ lệ trẻ em <1 tuổi được tiêm chủng ĐĐ % 1,452 1,452 100 3

9 Giảm tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi SDD ‰ 0,7 0,7 100 2

10 Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá hộ 82 85,1 104 5

11 Số thôn, tổ dân phố văn hoá Thôn, bản, tổ 73 87,5 119 5

ĐVT

Điểm số

Nội dung
Tỷ lệ %
TH/KH

Điểm
thưởng
tối đa

TT KH tỉnh giao
TH đến hết

tháng 12/2021

I. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao: 64,5 điểm; điểm thưởng = 2,5 điểm. Tổng điểm đạt mục I = 67 điểm,

BIỂU ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2021 HUYỆN BẢO YÊN

(Kèm theo báo cáo số           /BC-UBND ngày      tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Bảo Yên)



12
Số lao động được giải quyết việc làm mới
trong năm

Người 1750 1,750 100 5

13
Chỉ tiêu về trồng rừng (Trồng rừng tập trung) hoặc
diện tích rừng được được giao khoán bảo vệ

Ha 2000 2168 108 3

14 Giảm tai nạn giao thông so năm trước Vụ việc
Giảm so với năm

trước
Bằng so với năm

trước
100 3

15 Giảm tệ nạn, vi phạm pháp luật so năm trước Vụ việc
Giảm so với năm

trước
Giảm 8 vụ so
với năm trước

100 2

16 Chỉ tiêu giao nhận quân Người 110 110 100 3

17 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
%

99,45 88,7 88,93 1.5

Lưu ý: Mục I có điểm thưởng là 05 điểm. Điểm thưởng chỉ áp dụng đối với các chỉ tiêu (1,2,4,5,12,14); thực hiện việc thưởng điểm
cho các chỉ tiêu (1,2,4) vượt kế hoạch từ 05% trở lên thưởng 01 điểm, vượt kế hoạch từ 01% đến dưới 05 % được thưởng 0,5
điểm. Chỉ tiêu 12 thực hiện vượt so với chỉ tiêu giao được thưởng 0,5 điểm. Chỉ tiêu 5 thực hiện vượt so với kế hoạch giao thưởng
1 điểm. Chỉ tiêu 14 thực hiện giảm so với năm trước được thưởng 0,5 điểm







TT

Thực hiện
đạt, xong
hiệu quả
chưa cao

Điểm
tối đa

Điểm
trừ

Điểm
chấm

1.5 10 1.5 8,5

1 0.5 1 1

2 0.5 1 1

4 3 3

5 0.5 1 1

- Huyện, thành phố, Thị xã có người đứng đầu hoặc cấp phó của người
đứng đầu bị xử lý kỷ luật (mỗi cá nhân) từ hình thức khiển trách trừ 0,5
điểm; cảnh cáo hoặc cách chức hoặc bị khai trừ Đảng trừ 1 điểm 1,5

UBND huyện, thành phố, thị xã xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được điểm tối đa, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ được 02 điểm, xếp
loại Hoàn thành nhiệm vụ được 01 điểm, xếp loại Không hoàn thành
nhiệm vụ thì không tính điểm mục này

Thực  hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai hóa các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về quy hoạch, chương trình,
kế hoạch, thu - chi ngân sách.

- Huyện, thành phố, thị xã có cấp ủy viên; cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động là cấp trưởng, cấp phó trong tổ chức đảng, chính
quyền, Mặt trận và đoàn thể thuộc huyện, thành phố bị xử lý kỷ luật
(mỗi cá nhân) từ khiển trách trở lên (trừ trường hợp do tổ chức đảng,
chính quyền đoàn thể chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh xử lý)
bị trừ 0,5 điểm

II/ Xây dựng Hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể HTXS nhiệm vụ:
Điểm đạt = 8,5 điểm.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động phòng chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức  tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, chỉ
thị, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện có
hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nội dung

Tổng cộng

2,53 4

Đảng bộ huyện, thành phố, thị xã xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở
lên được điểm tối đa, Hoàn thành nhiệm vụ được 03 điểm, Không hoàn
thành nhiệm vụ thì không được điểm mục này



STT Nội dung 
Thực
hiện

chưa tốt

Thực
hiện tốt,
đạt điểm

tối đa

Điểm
chấm

Tổng cộng 0 20 19,5

1

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về TĐKT:
- Trong năm huyện, thành phố không có đơn thư, khiếu nại vượt cấp liên
quan đến công tác thi đua, khen thưởng được điểm tối đa.
- Trong năm để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp liên quan đến
công tác thi đua, khen thưởng bị trừ 01 điểm;
- Trong năm để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp liên quan đến
công tác thi đua, khen thưởng, được cơ quan chức năng kết luận do địa
phương thực hiện chưa đúng quy định thì không được tính điểm của mục
này;

2 2

2

Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thực hiện tốt việc kiểm tra,
giám sát công tác TĐKT, có biên bản kiểm tra gửi về cơ quan thường trực
Hội đồng TĐKT huyện, thành phố xong trước thời điểm thành viên của
Khối kiểm tra chéo: Mỗi xã, phường, thị trấn không có biên bản hoặc báo
cáo kiểm tra của thành viên Hội đồng TĐKT huyện, thành phố trừ 0,2
điểm.

2 2

3

Tổ chức triển khai thiết thực, hiệu quả; khen thưởng cho các tập thể, cá
nhân theo các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn do UBND tỉnh phát
động, trong đó quy định:
- Mỗi phong trào không khen thưởng cấp huyện, thành phố trừ 0,2 điểm;
- Mỗi phong trào không xây dựng kế hoạch triển khai trong năm 2021 trừ
0,2 điểm. Phong trào Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
nguồn nhân lực tính theo năm học.
- Mỗi phong trào thi đua không có tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND
tỉnh khen thưởng trừ 0,2 điểm.

2.5 2.5

4

Tổ chức tốt các đợt thi đua hoặc phong trào thi đua chuyên đề trong năm:
- Thực hiện đúng quy định (có sơ kết hoặc tổng kết và khen thưởng) được
điểm tối đa;
- Thực hiện chưa đúng quy định (không có sơ kết, tổng kết hoặc không
khen thưởng) bị trừ 0.5 điểm;
- Không tổ chức các đợt thi đua hoặc phong trào thi đua chuyên đề trong
năm thì không được tính điểm của mục.

1 1

III/ Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ về công
tác TĐKT theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh: Điểm đạt = 19,5 điểm.



Đối với sáng kiến cấp tỉnh:
- Trong năm huyện, thành phố không có cá nhân được công nhận sáng
kiến cấp tỉnh hoặc Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh không được điểm ở mục
này;                                                                      
- Trong năm huyện, thành phố có dưới 02 sáng kiến cấp tỉnh hoặc chiến sỹ
thi đua cấp tỉnh được 0,5
điểm;                                                                                                   
- Trong năm huyện, thành phố có từ 02 sáng kiến cấp tỉnh hoặc 02 chiến sỹ
thi đua cấp tỉnh được 01 điểm

1 0.5

Đối với sáng kiến cấp cơ sở:
- Trong năm huyện, thành phố có dưới 30% số xã, phường, thị trấn có cán
bộ, công chức được công nhận sáng kiến cấp cơ sở không được điểm ở
mục này;                         
- Trong năm huyện, thành phố có từ 30 - 50% số xã, phường, thị trấn có
cán bộ, công chức được công nhận sáng kiến cấp cơ sở được 0,5 điểm ở
mục này;                                      
- Trong năm huyện, thành phố có từ 50% trở lên các các xã, phường, thị
trấn có cán bộ, công chức được công nhận sáng kiến cấp cơ sở được 01
điểm ở mục này.

1 1

6
 Trong năm có từ 01 phong trào thi đua do huyện, thành phố tự tổ chức
phát động, triển khai có hiệu quả trên địa bàn

1 1

7

Thực hiện tốt việc thẩm định và trình cấp trên khen thưởng (trừ khen
thưởng đột xuất):
- Trong năm có từ 01 đến dưới 05 hồ sơ (tập thể, cá nhân) trình không
được khen thưởng trừ 0,5 điểm;
- Trong năm có từ 06 đến dưới 10 hồ sơ (tập thể, cá nhân) trình không
được khen thưởng trừ 1 điểm.
- Trong năm có từ 10 hồ sơ (tập thể, cá nhân) đến dưới 20 hồ sơ trình
không được khen thưởng trừ 1,5 điểm.
- Trong năm có từ 20 hồ sơ hồ sơ (tập thể, cá nhân) trở lên trình không
được khen thưởng thì không tính điểm ở mục này.

2 2

Quy định về khen thưởng cấp huyện, trình đề nghị khen thưởng cấp tỉnh,
cấp Nhà nước

Trong năm trình cấp trên khen thưởng cho các cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý của năm trước liền kề trong phong trào thi đua toàn diện dưới 50%
thì được 0,75 điểm; Từ 50% trở lên được 0,5 điểm

Trong năm Chủ tịch UBND huyện, thành phố khen thưởng cho nông dân và
người lao động trực tiếp (không tính lãnh đạo, quản lý) trên 60% tổng số cá
nhân được khen thưởng thì được 0,75 điểm; dưới 60% tổng số cá nhân được
khen thưởng thì được 0,5 điểm

5

1.58 1.5



9

Thực hiện tốt việc xây dựng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi
đua:
- Trong năm có từ 10 điển hình tiên tiến trở lên được giới thiệu trên cổng
thông tin điện tử của Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc cổng
thông tin điện tử của UBND huyện, thành phố trong đó có 03 điển hình
tiên tiến được giới thiệu trên cổng thông tin điện tử của Hội đồng TĐKT
tỉnh thì được điểm tối đa.
- Trong năm có từ 05-09 điển hình tiên tiến trở lên được giới thiệu trên
cổng thông tin điện tử của Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc cổng
thông tin điện tử của UBND huyện, thành phố trong đó có 01 điển hình
tiên tiến giới thiệu trên Cổng thông tin của hội đồng TĐKT tỉnh được điểm
1,5 diểm.
- Trong năm huyện, thành phố có điển hình tiên tiến được giới thiệu trên
cổng thông tin của UBND huyện, thành phố, thị xã nhưng không có điển
hình tiên tiến được giới thiệu trên Cổng thông tin của Hội đồng thi đua
khen thưởng tỉnh được 01 điểm;
- Trong năm không có điển hình tiên tiến được giới thiệu trên cổng thông
tin điện tử của Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc cổng thông tin
điện tử của UBND huyện, thành phố không được điểm.

2 2

10

 Thực hiện nghiêm túc các quy định của Khối thi đua   
- Tham gia các hội nghị, cuộc họp của khối không đủ, không đúng thành
phần  bị trừ 01 điểm
- Các đơn vị thành viên gửi các loại văn bản ( đăng ký thi đua, báo cáo sơ
kết, tổng kết thi đua) đến Trưởng khối và Ban TĐKT tỉnh chậm so với thời
gian quy định (tính theo dấu bưu điện) gửi chậm dưới 3 ngày trừ 0,5
điểm/01 văn bản; gửi chậm từ 03 ngày trở lên trừ 01 điểm/01 văn bản.
Không gửi các loại văn bản trên không tính mục điểm này

1 1

11

Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo và điều hành hoạt động của địa
phương: 
- Trong năm có từ 1-3 văn bản nhắc nhở của cơ quan cấp tỉnh trừ 0 5 điểm
- Trong năm có từ 4-6 văn bản nhắc nhở hoặc có 1 văn bản phê bình của
cơ quan cấp tỉnh trừ 1 điểm
- Trong năm có từ 7-9 văn bản nhắc nhở của cơ quan cấp tỉnh trừ 1,5 điểm
- Trong năm có từ  10 văn bản nhắc nhở  trở lên hoặc có 2 văn bản phê
bình của cơ quan cấp tỉnh thì không tính điềm mục này.

2 2



12

Có ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác TĐKT.
- Thực hiện việc đăng tải tin, bài về thi đua, khen thưởng; văn bản chỉ đạo,
các quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện trên cổng thông tin
điện tử của huyện 
- Theo dõi, cập nhật thường xuyên số liệu khen thưởng của các xã,
phường, thị trấn định kỳ 6 tháng và 01 năm

1 1

Đánh giá có, không có từ mục 13 đến mục 20 Có
Không

có

13
Nghị quyết hoặc Chương trình công tác TĐKT của Thành, huyện ủy trong năm,
hoặc giai đoạn.

x

14 Quyết định thành lập, quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT huyện, thành phố. x

15
Kế hoạch hoặc Chương trình hoạt động công tác TĐKT của huyện, TP họăc của
HĐ.TĐKT huyện, TP.

x

16
Văn bản hướng dẫn xét khen thưởng trong các phong trào, xét đề nghị công nhận
sáng kiến.

x

17 Sổ theo dõi các tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. x

18 Sổ đăng ký, giao ước thi đua. x

19 Sổ họp giao ban và họp xét khen thưởng của HĐ.TĐKT huyện, thành phố. x

20 Công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ (Đánh giá theo mức tốt, chưa tốt). x 0

Ghi chú: Một số nội dung phải đánh giá theo năm thì đánh giá theo mức độ, các nội dung có thể thống nhất
đánh giá ngay thì thực hiện chấm điểm luôn. Từ mục 13 đến mục 20 có kiểm tra nhưng không đưa vào
trong bảng chấm điểm của khối.  
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