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HƯỚNG DẪN 

Tiêu chí chấm điểm thi đua 

Đối với công tác vận động nhân dân treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, Tết, kỷ 

niệm của đất nước trên địa bàn thành phố năm 2019 

(Tết dương lịch 01/01, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Ngày giải phóng niềm Nam 

30/4, lễ Quốc Khánh 2/9 ) 

 

           Căn cứ Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND 

thành phố Nha Trang về Ban hành Quy định tổ chức các khối thi đua và thực 

hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng của thành phố Nha Trang; 

Căn cứ Công văn số 5477/UBND-VHTT ngày 10/12/2014 của UBND 

thành phố Nha Trang V/v thực hiện chấm điểm thi đua treo Quốc kỳ trong các 

dịp lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc trên địa bàn thành phố,  

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn tiêu chí chấm điểm thi đua công 

tác vận động nhân dân treo Quốc kỳ trong các dịp lễ, Tết năm 2019 như sau: 

 
 I. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

TIÊU CHÍ ĐIỂM TỐI ĐA 

Tiêu chí 1: Công tác chỉ đạo 

+ Ban hành văn bản chỉ đạo:  

- Có ban hành:   01 điểm/ 01 văn 

bản 

- Không ban hành: không điểm. 

+ Ban hành quyết định thành lập các 

Tổ vận động. 

- Có ban hành: 1,2 điểm 

- Không ban hành: Không điểm 

 

5,2 điểm 

Tiêu chí 2: Triển khai thực hiện 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện treo 

Quốc kỳ trên địa bàn xã, phường  

+ Có tổ chức kiểm tra và lập biên bản: 

04 điểm/01 đợt. 

+ Không tổ chức kiểm tra: Không 

điểm. 

 

- Thực hiện treo Quốc kỳ ở từng hộ gia 

đình đúng thời gian quy định, tỷ lệ treo 

đúng quy cách đạt 95% trở lên. 

+ Từ 91% đến 94%: 20 điểm 

 

16 điểm 

 

 

 

 

 

 

24 điểm 
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+ Từ 81% đến 90%: 15 điểm 

+ Từ 71% đến 80%: 10 điểm 

    Dưới 70% không tính điểm 

Tiêu chí 3: Báo cáo kết quả 

- Có báo cáo bằng văn bản: 1,2 

điểm/ 01 báo cáo 

- Không có báo cáo: Không điểm 

                         4,8 điểm 

                 Tổng cộng                          50 điểm ( Quy đổi hệ 

số 05 điểm theo quy định) 

 II. CÁCH XẾP LOẠI 

Căn cứ vào kết quả các văn bản báo cáo của UBND các xã, phường và biên 

bản kiểm tra của các Tổ kiểm tra của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố sẽ 

tổng hợp và tổ chức đánh giá xếp loại công tác vận động nhân dân treo Quốc kỳ 

cho từng xã, phường một cách công khai, dân chủ, chính xác, khách quan. 

 Cách tính điểm xếp loại thi đua như sau: Từ 4,1 điểm đến 5 điểm xếp loại 

xuất sắc; từ 3,1 điểm đến 4 điểm xếp loại khá; từ 2,1 điểm đến 3 điểm xếp loại 

trung bình; từ 0 điểm đến 2 điểm xếp loại yếu. 

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

1.Xã, phường nào còn để các hộ gia đình treo Quốc kỳ treo cây xanh, cột 

điện, trụ điện, Quốc kỳ cũ, bạc màu, rách sẽ trừ 0,1 điểm/ 01 hộ gia đình. 

2. Xã, phường nào còn để các cơ quan trên địa bàn treo Quốc kỳ cũ, bạc 

màu, rách sẽ trừ 0,1 điểm/ 01cơ quan.  

Trên đây là nội dung đánh giá, chấm điểm thi đua công tác vận động nhân 

dân treo Quốc kỳ trong các ngày lế, Tết, kỷ niệm của đất nước trên địa bàn 

thành phố năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc, trở ngại kịp thời phản ánh về 

Phòng văn hóa và Thông tin thành phố để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ (VBĐT) (b/c); 

- UBND các xã, phường ( thực hiện); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Lưu; VT, Vy, Trâm (03b). 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 Đinh Văn Cường 
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