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Số: 61/VKSTC-V16 

V/v giải đáp một số nội dung 

trong công tác thi đua khen thưởng 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

 

                  Kính gửi:  

 - Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

        
Trong năm 2022, các đơn vị trong ngành KSND có một số nội dung vướng 

mắc, kiến nghị, đề xuất trong công tác thi đua khen thưởng, VKSND tối cao giải 

đáp như sau: 

1. Đề nghị bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng 

VKSND tối cao là Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập để tạo điều kiện thuận 

lợi trong quá trình xét thi đua. khen thưởng. 

Trả lời:  

Về nội dung này Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành 

KSND (Thường trực Hội đồng) sẽ báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, 

quyết định. 

2. Đề nghị tổ chức tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng. 

Trả lời:  

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã ban hành, sẽ có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/01/2024, Thường trực Hội đồng đã có bài đăng Báo Bảo vệ pháp luật, 

Tạp chí Kiểm sát và cổng thông tin điện tử của Ngành giới thiệu một số thay đổi 

của Luật so với quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành; khi có các 

văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, Thường trực Hội đồng sẽ báo cáo Lãnh đạo 

VKSND tối cao tổ chức tập huấn về những nội dung mới cho đội ngũ công chức, 

viên chức làm công tác thi đua khen thưởng trong Ngành. 

Những nội dung về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định hiện hành 

đã được Thường trực Hội đồng xây dựng thành Sơ đồ tư duy tóm tắt công tác thi 

đua, khen thưởng phổ biến trong toàn Ngành nhằm giúp công chức các đơn vị 

trong Ngành thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách dễ dàng, trực quan 

và đạt hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng hệ thống biểu 

mẫu trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND đã ban hành (theo 

thông báo số 225/TB-VKSTC ngày 02/11/2022). 

3. Cần quy định khi xét thi đua đối với những trường hợp đơn vị không thể 

thực hiện được do lý do khách quan như không có án, không thụ lý đơn... như chỉ 

tiêu kiến nghị phòng ngừa mảng hành chính và trực tiếp kiểm sát mảng khiếu nại 

tố cáo thì được loại trừ. 
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Hướng dẫn áp dụng thống nhất tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua, bình 

chọn các đơn vị. 

Trả lời:  

Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua (được ban hành  theo Quyết định 

số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao) được xây 

dựng bám sát các quy định trong Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác 

nghiệp vụ của Ngành; đây là những tiêu chí thể hiện chất lượng công tác, mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ đang có 

hiệu lực thi hành, buộc phải thực hiện. Số điểm trong Bảng tiêu chí chấm điểm 

cũng đã rõ ràng, cụ thể, chi tiết cho từng tiêu chí, các đơn vị chỉ cần chấm điểm 

theo đúng hướng dẫn đã ban hành. Trên cơ sở tổng số điểm đạt được của từng 

đơn vị sau khi chấm điểm, sẽ tính điểm từ cao xuống thấp làm căn cứ xem xét, 

đánh giá các đơn vị trong cùng một cụm, khối để đề nghị danh hiệu thi đua. 

Thường trực Hội đồng sẽ nghiên cứu, lấy ý kiến điều chỉnh hệ thống các 

điểm cộng, điểm trừ để đảm bảo các điểm chấm được công bằng, phù hợp hơn, 

tạo động lực cho thi đua. 

4. Thời gian nộp báo cáo, hồ sơ thi đua cụm khối quá ngắn khó khăn cho 

đơn vị trong báo cáo, đánh giá, bình xét, hoàn thành hồ sơ đề nghị khen thưởng.  

Trả lời:  

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định: 

“Kết thúc năm công tác, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trưởng các cụm, khối 

thi đua tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua”. Đồng thời, theo quy 

định tại khoản 1 Điều 21 Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên 

chức và người lao động trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 

323/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế 

323/QĐ-VKSTC) việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động 

phải được tiến hành trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng.  

Do đó, việc quy định thời gian đánh giá, phân loại công chức, viên chức và 

người lao động, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm như hiện tại là phù hợp 

quy định của pháp luật, cũng như đáp ứng yêu cầu có kết quả thi đua, khen 

thưởng trong năm trước thời điểm triển khai công tác năm mới của Ngành. 

5. Thông tư 01/2019/TT-VKSTC chỉ quy định nhiệm vụ của Cụm trưởng, 

Khối trưởng, chưa quy định nhiệm vụ của các thành viên trong cụm, khối thi đua. 

Đề nghị bổ sung quy định về nhiệm vụ của các thành viên trong cụm, khối thi 

đua. Các thành viên phải đăng ký các nội dụng, chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công 

tác thi đua hàng năm gửi Cụm trưởng, Khối trưởng; tham gia đầy đủ, đúng thành 

phần các cuộc họp do Cụm trưởng, Khối trưởng triệu tập, các hoạt động khác do 

cụm, khối thi đua thống nhất tổ chức. 

Trả lời:  

Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 của Viện trưởng VKSND 

tối cao về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND đã quy 

định rõ về nội dung này. Các cụm, khối thi đua chủ động xây dựng quy chế hoạt 
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động, quy định cụ thể hơn nhiệm vụ của các thành viên trong cụm khối trên cơ sở 

đặc điểm, tình hình của địa bàn cũng như tính chất công việc để thống nhất cùng 

thực hiện. 

6. Sớm có quyết định, hướng dẫn cụ thể về thời điểm tổng kết theo Nghị 

quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/01/2019, thời điểm thi đua và thời điểm đánh 

giá công chức; về trường hợp đơn vị không được tặng danh hiệu thi đua “Tập thể 

lao động xuất sắc” nhưng người đứng đầu vẫn được công nhận là “Chiến sỹ thi 

đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua Ngành KSND”. 

Trả lời:  

Về thời điểm tổng kết, đánh giá công chức, viên chức và người lao động, 

bình xét thi đua hàng năm, Thường trực Hội đồng sẽ phối hợp với các đơn vị liên 

quan báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, quyết định. 

Tại tiểu mục 1.1.2. của Hướng dẫn việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua, khen 

thưởng hằng năm (số 19/HD-VKSTC ngày 29/4/2020) đã lưu ý về tiêu chuẩn đề 

nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: Cá nhân được đề nghị phải được 

xếp loại ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Việc đánh giá, quyết định xếp 

loại cá nhân là lãnh đạo, quản lý “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được quy định 

rõ ràng tại Quy chế 323/QĐ-VKSTC. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị 

căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn cần có của danh hiệu để quyết định việc đề nghị 

cấp có thẩm quyền công nhận. 

7. Chưa sử dụng được phần mềm thi đua, khen thưởng; đề nghị Vụ 16 tăng 

cường công tác quản trị mạng về phần mềm thi đua, khen thưởng. 

Xây dựng, nâng cấp phần mềm Thi đua khen thưởng để có tính liên thông, 

đảm bảo khai thác phục vụ công tác có hiệu quả.   

Trả lời:  

Về nội dung này Vụ Thi đua - Khen thưởng đã giải đáp tại Công văn số 

5178/VKSTC-V16 ngày 28/12/2021. 

8. Có chế độ khen thưởng, động viên khuyến khích các đơn vị, công chức 

làm tốt, có nhiều sáng kiến trong khâu công tác dân sự. 

Trả lời:  

Pháp luật thi đua, khen thưởng cũng như các văn bản hướng dẫn trong 

Ngành đã quy định cụ thể việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành 

tích đột xuất, ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải 

đảm nhiệm. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị xem xét thấy cá nhân có 

sáng kiến mà thành tích đạt được đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì đề 

xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc khen thưởng.  

9. Có văn bản hợp nhất biểu mẫu giữa Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng 

kiến trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-VKS ngày 

19/12/2019 của VKSND tối cao và Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 02/7/2021 

của VKSND tối cao hướng dẫn một số nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng 

kiến trong ngành KSND; cần hướng dẫn cách chấm điểm sáng kiến và có barem 
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chấm điểm chi tiết để thành viên Hội đồng sáng kiến căn cứ chấm điểm được 

thuận lợi. 

Trả lời:  

Thường trực Hội đồng ghi nhận đề nghị của đơn vị về việc đề xuất lãnh 

đạo VKSND tối cao quyết định việc hợp nhất Quy chế xét, đề nghị công nhận 

sáng kiến trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-VKS 

ngày 19/12/2019 của VKSND tối cao và Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 

02/7/2021 của VKSND tối cao hướng dẫn một số nội dung về xét, đề nghị công 

nhận sáng kiến trong Ngành KSND. 

Riêng nội dung về chấm điểm chi tiết đối với sáng kiến: Thường trực Hội 

đồng đề nghị thành viên Hội đồng sáng kiến của các đơn vị căn cứ vào các tiêu 

chí chấm điểm sáng kiến chung được quy định tại Hướng dẫn số 29/HD-

VKSTC để thống nhất về thang điểm đối với sáng kiến cho phù hợp với đặc 

điểm tình hình địa phương, yêu cầu nhiệm vụ của, đơn vị cũng như từng lĩnh 

vực công tác cụ thể. 

Trên đây là nội dung giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong 

công tác thi đua khen thưởng; quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần 

hướng dẫn, các đơn vị phản ánh về Thường trực Hội đồng (Vụ Thi đua - Khen 

thưởng) để được hướng dẫn hoặc báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao xem xét giải 

quyết./. 

  
 

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên; 

- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo); 

- Đ/c Nguyễn Hải Trâm PVT VKSNDTC 

(để báo cáo); 

- Lưu: VT, V16.     

TL. VIỆN TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Mai Trung Thành 

 


