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HƯỚNG DẪN 

Lựa chọn, bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020 

 

Để kịp thời động viên, khuyến khích, biểu dương và khen thưởng tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

năm 2020, Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh hướng dẫn lựa 

chọn, bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG 

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020.  

- Việc bình xét khen thưởng thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh 

bạch, khách quan, trung thực, đúng quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng khen thưởng 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về an toàn thực phẩm năm 2020. 

2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

2.1. Tập thể 

a) Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh đáp ứng đủ các 

yêu cầu sau: 

- Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành các dự án, đề 

án, chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, điều hành về an toàn thực 

phẩm đảm bảo chất lượng, tiến độ; bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp 

thời các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho UBND tỉnh đề ra các giải pháp 

nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy các địa phương hoàn thành các chỉ 

tiêu về an toàn thực phẩm.  

- Hoàn thành, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm được 

UBND tỉnh giao tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 về việc ban 

hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh năm 2020. 
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- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện, hướng dẫn các địa phương 

tuyên truyền và đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, người sản xuất, 

chế biến, kinh doanh và nhân dân về an toàn thực phẩm. 

- Có thành tích tiêu biểu, nổi bật trong công tác quản lý, giám sát an toàn 

thực phẩm; trong vận động cán bộ công chức, hội viên, đoàn viên, người dân thực 

hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. 

b) Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) 

đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về an toàn thực phẩm được UBND 

tỉnh giao tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 về việc ban hành Kế 

hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2020 và các văn bản chỉ đạo khác. 

- Là huyện tiêu biểu, có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm năm 2020 so với các huyện trên địa bàn tỉnh. 

c) Đối với UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) đáp ứng đủ 

các yêu cầu sau: 

- Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về an toàn thực phẩm năm 2020. 

- Đã được công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm 

hoặc được tổ thẩm định đánh giá đạt tiêu chí an toàn thực phẩm trong năm 2020. 

- Là xã tiêu biểu, có giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác quản lý 

an toàn thực phẩm và nỗ lực xây dựng xã an toàn thực phẩm. 

2.2. Cá nhân 

Cán bộ, công chức, viên chức bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp trong 

việc tham mưu quản lý, xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách an 

toàn thực phẩm có hiệu quả. 

3. Hình thức và số lượng khen thưởng  

3.1. Hình thức khen thưởng 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020. 

3.2. Số lượng khen thưởng 

a) Đối với cấp tỉnh: 

- Sở Y tế, Sở Công Thương, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực 

phẩm tỉnh: Mỗi đơn vị lựa chọn không quá 01 tập thể và 01 cá nhân; riêng Sở 

Nông nghiệp và PTNT lựa chọn không quá 02 tập thể và 02 cá nhân. 

- Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan: Mỗi đơn vị lựa chọn 

01 tập thể hoặc 01 cá nhân, Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 

tỉnh sẽ lựa chọn không quá 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong tổng số 

các đơn vị đề nghị. 
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b) Đối với cấp huyện: 

Mỗi huyện lựa chọn không quá 01 tập thể và 01 cá nhân (bao gồm cả cấp 

xã); Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh lựa chọn 06 tập thể 

và 06 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong tổng số các đơn vị đề nghị. 

4. Hồ sơ và kinh phí khen thưởng 

 4.1. Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị (02 bản chính); 

- Biên bản xét khen thưởng (02 bản chính); 

- Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân được đề nghị khen thưởng 

có xác nhận của cấp trình khen (02 bản chính); 

- Các văn bản chứng minh thành tích kèm theo (02 bản phô tô). 

4.2. Kinh phí khen thưởng: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xét chọn các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu trong ngành, đơn vị, địa phương quản lý; lập hồ sơ trình khen thưởng.  

Hồ sơ gửi về Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh 

trước ngày 30/11/2020 để tổng hợp, xét chọn.  

- Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức xét 

chọn, lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng gửi về Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày 

10/12/2020. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản 

ánh về Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh để thống nhất, 

giải quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận:                 
- Trưởng ban, các Phó Trưởng BCĐ tỉnh;  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thành viên BCĐ tỉnh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phạm Đăng Quyền 
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