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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân huyện về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng (TĐKT) huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác 

TĐKT năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát, phát hiện những vấn đề khó khăn, 

vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác TĐKT ở đơn vị 

được kiểm tra, giúp cho đơn vị kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

TĐKT ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu 

quả công tác TĐKT trên địa bàn. 

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị có mô hình mới, nhân tố 

mới, các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua tại địa phương, đơn 

vị. 

- Phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định 

pháp luật về công tác TĐKT.  

2. Yêu cầu 

- Thực hiện kiểm tra đầy đủ, toàn diện các nội dung trong kế hoạch. 

- Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra báo cáo Chủ tịch Hội đồng 

TĐKT huyện bằng văn bản kết quả kiểm tra tại đơn vị theo quy định. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác TĐKT 

- Xây dựng kế hoạch công tác TĐKT, phát động phong trào thi đua, đăng 

ký chỉ tiêu thi đua và danh hiệu thi đua năm 2019 (Có hồ sơ tổng hợp các văn 

bản đã ban hành năm 2019). 

- Tham gia các hoạt động của cụm thi đua (báo cáo rõ việc tổ chức, triển 

khai thực hiện chỉ đạo hoạt động của Cụm thi đua, nếu là đơn vị trưởng, phó 

cụm thi đua thì báo cáo công tác chỉ đạo hoạt động của cụm). 

- Việc quán triệt, triển khai Luật TĐKT sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan, đơn vị, địa phương (nêu rõ hình thức, biện pháp). 

2. Tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua 
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- Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

đơn vị năm 2019, kết quả đạt được qua việc tổ chức thực hiện các phong trào thi 

đua đến thời điểm được kiểm tra. Phát động thi đua chuyên đề thực hiện các 

nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, trọng tâm của đơn vị (nếu có). 

- Tổ chức, phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2019). Việc triển khai thực hiện các nội 

dung theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 10/4/2018 về kế hoạch công tác thi 

đua, khen thưởng kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 

27/9/2020). 

- Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào thi đua “Bắc Sơn cùng cả nước 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 

2020. 

- Triển khai Kế hoạch và Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công 

chức, viên chức huyện Bắc Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 

2019 – 2025; hưởng ứng Phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 

04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 

04/11/2019),... 

3. Hoạt động của Hội đồng TĐKT tại cơ quan, đơn vị 

Việc ban hành quyết định Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT của 

đơn vị (đối với cấp xã, thị trấn). Quyết định quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn; quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng đảm 

bảo theo quy định. 

4. Công tác khen thưởng tại đơn vị 

- Công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng; Tổng hợp kết quả khen thưởng 

của đơn vị và hồ sơ trình các cấp khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2018 và kết quả khen thưởng chuyên đề, đột xuất năm 2019 (nếu có).  

- Tỷ lệ khen thưởng và trình khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân; 

tỷ lệ khen thưởng đối với cá nhân là lãnh đạo, cá nhân lao động trực tiếp. 

5. Việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng. 

6. Công tác tổng hợp lưu trữ các hồ sơ thi đua, khen thưởng. 

7. Kiến nghị, đề xuất của đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện, Trưởng đoàn. 

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phó Trưởng đoàn thường trực. 
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- Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện được phân công phụ 

trách theo dõi Cụm Thi đua (theo Quyết định số 2945/QĐ-HĐTĐKT ngày 

25/7/2019 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện). 

- Chuyên viên Phòng Nội vụ, thành viên kiêm thư kí. 

2. Thời gian kiểm tra 

Dự kiến trong tháng 11 năm 2019 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 

3. Địa điểm kiểm tra: Tại 02 đơn vị UBND xã Tân Hương và UBND xã 

Vũ Lăng. 

IV. HÌNH THỨC KIỂM TRA 

Căn cứ vào điều kiện thực tế, đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra trực tiếp 

tại đơn vị hoặc kiểm tra qua báo cáo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ huyện 

- Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen 

thưởng, quyết định thành lập đoàn kiểm tra tại các đơn vị; 

- Chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung kiểm tra theo kế hoạch. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra sau khi kết thúc đợt kiểm tra. 

2. Các đơn vị được kiểm tra 

- Xây dựng dự thảo báo cáo theo các nội dung, yêu cầu tại mục II của kế 

hoạch này gửi về UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ trước ngày 31/10/2019 

(số liệu báo cáo thống nhất lấy mốc từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm báo cáo).  

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra, để đoàn 

kiểm tra tiến hành kiểm tra thuận lợi. 

- Thành phần tham gia của đơn vị gồm: Thành viên Hội đồng TĐKT, cán 

bộ phụ trách công tác TĐKT của đơn vị và các thành phần liên quan do đơn vị 

mời.   

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 

của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Bắc Sơn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT Sở Nội vụ (BC); 

- CT, các PCT HĐTĐKT  huyện; 

- Các đơn vị được kiểm tra; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Cụm thi đua 

 của huyện; 

-  Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT HUYỆN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Quốc Tuấn 
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