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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ  

công tác Thi đua - Khen thƣởng năm 2018 

––––––––––––––– 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 19/12/2017 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Bắc Sơn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018;  

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức, 

viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác tham 

mưu; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả. 

 - Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả, nội dung, phương pháp tập huấn phù hợp với đối tượng nhằm đạt được mục 

tiêu là nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

huyện. 

 II. ĐỐI TƢỢNG, SỐ LƢỢNG HỌC VIÊN: 

 1. Đối tƣợng:  

 Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu công tác thi đua khen 

thưởng tại các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện Bắc Sơn: 

 2. Số lƣợng: (116 ngƣời) 

 - Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trong 

cụm thi đua của huyện (58 đơn vị): 58 người. 

 - Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các 

trường học trực thuộc (58 đơn vị): 58 người; 

 III. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC LỚP BỒI 

DƢỠNG: 

1. Nội dung 

1.1. Triển khai Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của 

UBND tỉnh về Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

1.2. Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đối tượng, 

tiêu chuẩn; Hướng dẫn viết báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân. 

1.3. Hướng dẫn một số điều trong quy định về hoạt động sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh; Kỹ năng viết, trình bày bản mô tả sáng kiến. 
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 2. Địa điểm và thời gian tổ chức lớp bồi dƣỡng: 

 - Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 UBND huyện Bắc Sơn.  

 - Thời gian tổ chức lớp tập huấn là 01 ngày, trong tháng 11 năm 2018 (thời 

gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

 IV. KINH PHÍ SỬ DỤNG CHO LỚP BỒI DƢỠNG: 

 1. Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng lấy từ nguồn quỹ thi đua, khen thưởng 

huyện năm 2018. 

 2. Báo cáo viên là Lãnh đạo, công chức Ban Thi đua, Khen thưởng Sở Nội 

vụ tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo, chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo 

phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nội vụ:  

 - Là cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng 

hợp và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng theo quy 

định;  

 - Liên hệ với Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công 

nghệ thống nhất về nội dung tập huấn và báo cáo viên trực tiếp lên lớp bồi dưỡng 

đảm bảo theo từng nội dung chuyên đề; 

 - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện lập dự toán và thanh quyết 

toán đầy đủ kinh phí phục vụ lớp bồi dưỡng theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định dự toán kinh phí tổ chức lớp bồi 

dưỡng; trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định cấp kinh phí để đảm bảo tổ chức 

lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao theo kế hoạch. 

3. Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng theo đối tượng quy 

định tại khoản 1, mục II theo quy định 

 Trên đây là Kế hoạch lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2018, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cử đúng 

thành phần, đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen 

thưởng theo đúng kế hoạch./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban TĐ-KT Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn Phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trong phân Cụm  

thi đua của huyện; 

- Các trường học trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Tô Bắc Thái 

 


		2018-11-08T08:35:44+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Sơn<ubbacson@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




