
            UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /SKHCN-VP 

V/v đánh giá, chấm điểm  

theo Tiêu chí thi đua năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nam, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

       Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về ban 

hành tiêu chí thi đua, phương thức đánh giá, bình xét khen thưởng cho các khối thi 

đua của tỉnh năm 2021; 

Thực hiện công văn số 903/SNV-BTĐKT, ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Sở 

Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc đánh giá, chấm điểm theo Tiêu chí thi đua năm 2021;  

Để có cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021 của các đơn vị trong 

khối thi đua và các huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng 

chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao 

thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở: 

Tham mưu thực hiện đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp 

thứ tự cho Phòng kinh tế, phòng kinh tế - hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, theo 

tỷ lệ tương ứng: 100 điểm tương ứng với 0,6. 

Tổng hợp kết quả gửi Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở (qua văn phòng Sở) 

2. Phòng Quản lý khoa học và công nghệ: 

- Đánh giá, chấm điểm nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021: 

+ Nhiệm vụ “Tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp tỉnh, 02 hội thảo cấp trường” 

của Trường Chính trị tỉnh Hà Nam. 

+ Nhiệm vụ “Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên Hà Nam khởi nghiệp, 

lập nghiệp; Phát huy hiệu quả của Văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” của 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.  

- Đánh giá, chấm điểm nhiệm vụ đột xuất: Nhiệm vụ “Tham gia góp ý dự 

thảo Đề án thành lập khu công nghệ cao Hà Nam” của Ngân hàng nhà nước chi 

nhánh tỉnh Hà Nam. 

3. Phòng Quản lý chuyên ngành 

- Đánh giá, chấm điểm cho các đơn vị về thực hiện công tác khoa học công 

nghệ, sáng kiến giải pháp công tác. 

- Đánh giá, chấm điểm nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021: Nhiệm vụ 

“Nghiên cứu và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến 

kinh nghiệm” của Trường Chính trị tỉnh Hà Nam. 
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4. Văn phòng sở 

- Đánh giá, chấm điểm nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021: Nhiệm vụ 

“Duy trì vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015” của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm của các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Sở, 

Hội đồng thi đua khen thưởng Sở và gửi Ban thi đua khen thưởng tỉnh theo đúng 

thời gian quy định. 

Kết quả chấm điểm và ý kiến đánh giá của các đơn vị gửi về Văn phòng Sở 

trước ngày 18/11/2021 (Có phụ lục gửi kèm). Đây là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm trong việc đánh giá công tác thi đua khen thưởng cuối năm của đơn vị, 

đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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TÊN ĐƠN VỊ CHẤM ĐIỂM: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CHẤM NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT 

 

Lưu ý: Nhiệm vụ đột xuất là những nhiệm vụ trọng tâm không diễn ra thường xuyên hàng năm hoặc không có trong 

chương trình, kế hoạch định trước, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoặc Trung ương giao. 

 

Đề nghị đơn vị chấm điểm kiểm tra, xác định lại nhiệm vụ đó có phải là nhiệm vụ đột xuất hay không? Nếu đúng 

chấm theo biểu mẫu. 
 

 

TT Tên nhiệm vụ 

Thời gian được 

giao bắt đầu thực 

hiện nhiệm vụ 

Thời gian được 

giao hoàn 

thành 

Thời gian 

thực tế đơn vị  

đã hoàn thành 

Điểm chấm 

(xuất sắc: 0,5; tốt: 

0,4; hoàn thành: 

0,2; không hoàn 

thành:0) 

Ghi chú 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH HÀ NAM 

1.  
Tham gia góp ý dự thảo Đề án thành 

lập khu công nghệ cao Hà Nam 
24/8/2021 25/8/2021 24/8/2021 
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TÊN ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CHẤM ĐIỂM NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2021 

 
 

TT Nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị 
Thời gian 

hoàn thành 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

chấm 

Lý do 

trừ điểm 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 

1.  Tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp tỉnh; 02 hội thảo cấp trường Quý II, III 3   

2.  
Nghiên cứu và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ 

sở và sáng kiến kinh nghiệm 

Quý III, Quý 

IV 
3  

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ  MINH 

1.  

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên Hà Nam khởi nghiệp, lập 

nghiệp; Phát huy hiệu quả của Văn phòng hỗ trợ thanh niên khởi 

nghiệp. 

Cả năm 3  

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1.  
Duy trì vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
Cả năm 3  
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TÊN ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHẤM ĐIỂM 

 

Đánh giá, chấm điểm cho các  đơn vị về thực hiện công tác khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp công tác: tối đa 2 điểm  

 

STT Tên đơn vị 

Công tác khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp công 

tác: 

tối đa 2 điểm 

Tổng 

điểm 

tối đa 

2 điểm 

Lý do trừ điểm 

Hội đồng 

sáng kiến 

(Hội đồng 

khoa học) 

cấp cơ sở 

hoạt động có 

hiệu quả:  

0,5 điểm 

 

Có sáng kiến 

kinh nghiệm, 

giải pháp công 

tác được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp cơ sở 

công nhận: 0,5 

điểm 

Có sáng 

kiến kinh 

nghiệm, giải 

pháp công 

tác cấp cơ 

sở được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp 

tỉnh công 

nhận: 0,5 

điểm 

 

Có biện pháp 

thiết thực thúc 

đẩy hoạt động 

khoa học công 

nghệ, sáng kiến 

cải tiến kỹ 

thuật: 0,5 điểm 

I. KHỐI KINH TẾ NGÀNH:   

1.  
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn 

      

2.  Sở Giao thông - Vận tải         

3.  Sở Xây dựng       
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STT Tên đơn vị 

Công tác khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp công 

tác: 

tối đa 2 điểm 

Tổng 

điểm 

tối đa 

2 điểm 

Lý do trừ điểm 

Hội đồng 

sáng kiến 

(Hội đồng 

khoa học) 

cấp cơ sở 

hoạt động có 

hiệu quả:  

0,5 điểm 

 

Có sáng kiến 

kinh nghiệm, 

giải pháp công 

tác được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp cơ sở 

công nhận: 0,5 

điểm 

Có sáng 

kiến kinh 

nghiệm, giải 

pháp công 

tác cấp cơ 

sở được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp 

tỉnh công 

nhận: 0,5 

điểm 

 

Có biện pháp 

thiết thực thúc 

đẩy hoạt động 

khoa học công 

nghệ, sáng kiến 

cải tiến kỹ 

thuật: 0,5 điểm 

4.  Sở Tài nguyên và Môi trường       

5.  Sở Công thương       

6.  
Ban Quản lý các Khu Công 

nghiệp tỉnh 
      

7.  Sở Thông tin và Truyền thông        

8.  Sở Khoa học và Công nghệ       

II. KHỐI TỔNG HỢP:   

1.  Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh       

2.  
Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND  

tỉnh  
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STT Tên đơn vị 

Công tác khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp công 

tác: 

tối đa 2 điểm 

Tổng 

điểm 

tối đa 

2 điểm 

Lý do trừ điểm 

Hội đồng 

sáng kiến 

(Hội đồng 

khoa học) 

cấp cơ sở 

hoạt động có 

hiệu quả:  

0,5 điểm 

 

Có sáng kiến 

kinh nghiệm, 

giải pháp công 

tác được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp cơ sở 

công nhận: 0,5 

điểm 

Có sáng 

kiến kinh 

nghiệm, giải 

pháp công 

tác cấp cơ 

sở được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp 

tỉnh công 

nhận: 0,5 

điểm 

 

Có biện pháp 

thiết thực thúc 

đẩy hoạt động 

khoa học công 

nghệ, sáng kiến 

cải tiến kỹ 

thuật: 0,5 điểm 

3.  Sở Kế hoạch và Đầu tư       

4.  Sở Tài chính        

5.  Cục Thuế tỉnh       

6.  Kho bạc Nhà nước tỉnh       

7.  Ngân hàng Nhà nước tỉnh       

8.  Cục Thống kê tỉnh       

9.  Chi cục Hải quan Hà Nam       

III. KHỐI VĂN HÓA XÃ HỘI   

1.  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch        
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STT Tên đơn vị 

Công tác khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp công 

tác: 

tối đa 2 điểm 

Tổng 

điểm 

tối đa 

2 điểm 

Lý do trừ điểm 

Hội đồng 

sáng kiến 

(Hội đồng 

khoa học) 

cấp cơ sở 

hoạt động có 

hiệu quả:  

0,5 điểm 

 

Có sáng kiến 

kinh nghiệm, 

giải pháp công 

tác được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp cơ sở 

công nhận: 0,5 

điểm 

Có sáng 

kiến kinh 

nghiệm, giải 

pháp công 

tác cấp cơ 

sở được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp 

tỉnh công 

nhận: 0,5 

điểm 

 

Có biện pháp 

thiết thực thúc 

đẩy hoạt động 

khoa học công 

nghệ, sáng kiến 

cải tiến kỹ 

thuật: 0,5 điểm 

2.  Sở Y tế       

3.  
Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội 
      

4.  Sở Giáo dục và Đào tạo       

5.  
Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh 
      

6.  Bảo hiểm Xã hội tỉnh       

7.  
Ban Quản lý Khu Đại học Nam 

Cao 
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STT Tên đơn vị 

Công tác khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp công 

tác: 

tối đa 2 điểm 

Tổng 

điểm 

tối đa 

2 điểm 

Lý do trừ điểm 

Hội đồng 

sáng kiến 

(Hội đồng 

khoa học) 

cấp cơ sở 

hoạt động có 

hiệu quả:  

0,5 điểm 

 

Có sáng kiến 

kinh nghiệm, 

giải pháp công 

tác được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp cơ sở 

công nhận: 0,5 

điểm 

Có sáng 

kiến kinh 

nghiệm, giải 

pháp công 

tác cấp cơ 

sở được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp 

tỉnh công 

nhận: 0,5 

điểm 

 

Có biện pháp 

thiết thực thúc 

đẩy hoạt động 

khoa học công 

nghệ, sáng kiến 

cải tiến kỹ 

thuật: 0,5 điểm 

IV. KHỐI NỘI CHÍNH   

1.  Công an tỉnh       

2.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh       

3.  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh       

4.  Tòa án nhân dân tỉnh       

5.  Cục Thi hành án dân sự tỉnh       

6.  Cục Quản lý thị trường Hà Nam       
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STT Tên đơn vị 

Công tác khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp công 

tác: 

tối đa 2 điểm 

Tổng 

điểm 

tối đa 

2 điểm 

Lý do trừ điểm 

Hội đồng 

sáng kiến 

(Hội đồng 

khoa học) 

cấp cơ sở 

hoạt động có 

hiệu quả:  

0,5 điểm 

 

Có sáng kiến 

kinh nghiệm, 

giải pháp công 

tác được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp cơ sở 

công nhận: 0,5 

điểm 

Có sáng 

kiến kinh 

nghiệm, giải 

pháp công 

tác cấp cơ 

sở được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp 

tỉnh công 

nhận: 0,5 

điểm 

 

Có biện pháp 

thiết thực thúc 

đẩy hoạt động 

khoa học công 

nghệ, sáng kiến 

cải tiến kỹ 

thuật: 0,5 điểm 

7.  Sở Nội vụ       

8.  Sở Tư pháp       

9.  Thanh tra tỉnh       

V. KHỐI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI   

1.  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh        

2.  Hội Cựu chiến binh tỉnh       

3.  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh       

4.  Liên đoàn Lao động tỉnh        

5.  Hội Nông dân tỉnh       
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STT Tên đơn vị 

Công tác khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp công 

tác: 

tối đa 2 điểm 

Tổng 

điểm 

tối đa 

2 điểm 

Lý do trừ điểm 

Hội đồng 

sáng kiến 

(Hội đồng 

khoa học) 

cấp cơ sở 

hoạt động có 

hiệu quả:  

0,5 điểm 

 

Có sáng kiến 

kinh nghiệm, 

giải pháp công 

tác được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp cơ sở 

công nhận: 0,5 

điểm 

Có sáng 

kiến kinh 

nghiệm, giải 

pháp công 

tác cấp cơ 

sở được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp 

tỉnh công 

nhận: 0,5 

điểm 

 

Có biện pháp 

thiết thực thúc 

đẩy hoạt động 

khoa học công 

nghệ, sáng kiến 

cải tiến kỹ 

thuật: 0,5 điểm 

6.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh       

VI. KHỐI CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CƠ QUAN TRỰC THUỘC TỈNH ỦY   

1.  Ban Tổ chức Tỉnh uỷ        

2.  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ       

3.  Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ       

4.  Ban Nội chính Tỉnh ủy       

5.  Ban Dân vận Tỉnh uỷ         

6.  Văn phòng Tỉnh uỷ       

7.  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh       

8.  Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh       
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STT Tên đơn vị 

Công tác khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp công 

tác: 

tối đa 2 điểm 

Tổng 

điểm 

tối đa 

2 điểm 

Lý do trừ điểm 

Hội đồng 

sáng kiến 

(Hội đồng 

khoa học) 

cấp cơ sở 

hoạt động có 

hiệu quả:  

0,5 điểm 

 

Có sáng kiến 

kinh nghiệm, 

giải pháp công 

tác được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp cơ sở 

công nhận: 0,5 

điểm 

Có sáng 

kiến kinh 

nghiệm, giải 

pháp công 

tác cấp cơ 

sở được Hội 

đồng sáng 

kiến cấp 

tỉnh công 

nhận: 0,5 

điểm 

 

Có biện pháp 

thiết thực thúc 

đẩy hoạt động 

khoa học công 

nghệ, sáng kiến 

cải tiến kỹ 

thuật: 0,5 điểm 

9.  Báo Hà Nam       

10.  Trường Chính trị tỉnh       
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