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KẾ HOẠCH 
Công tác của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện năm 2022 

 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện 
Nguyên Bình, đồng thời nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua năm 2022 

đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát động và kế hoạch công tác thi đua, 
khen thưởng năm 2022, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện xây dựng Kế hoạch 

công tác năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh 
thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-

CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi 
đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh đoàn kết, động viên các ngành, các cấp thi 

đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện và 

các thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo và kiểm tra, giám sát tổ chức phong 
trào thi đua, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương và các khối thi đua trên địa bàn huyện. 

3. Đổi mới công tác khen thưởng, thực hiện công tác khen thưởng chính xác, 
công bằng, kịp thời, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương, trú trọng khen 

thưởng người lao động trực tiếp; kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền các 
gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin, 

đại chúng. 

4. Các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện chủ động tổ chức, 

triển khai thực hiện với nội dung cụ thể, sát thực, lồng ghép với việc kiểm tra đánh 
giá các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an  ninh, quốc phòng của 

huyện gắn với công tác thi đua, khen thưởng. 

II. NỘI DUNG 

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo về công 
tác thi đua, khen thưởng; tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021; 

chỉ đạo các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề năm 2022. Hội đồng 
giao cho cơ quan thường trực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn 
bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện đảm bảo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả. 
2. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng: 

a. Tổ chức các cuộc họp định kỳ 
- Cuộc họp thứ nhất: 

+ Thời gian: Trong quý I năm 2022. 
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+ Nội dung: Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các văn bản về công tác thi 

đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân huyện; đánh giá kết quả thực hiện phong 
trào thi đua, công tác khen thưởng của huyện; đề xuất các phương hướng, nhiệm 

vụ và cho ý kiến giải quyết những nội dung theo ý kiến đề xuất của cơ quan 
thường trực Hội đồng; xét khen thưởng thành tích công tác năm 2021 đối với các 

đơn vị tham gia cụm, khối thi đua của huyện. 
- Cuộc họp thứ hai: 

+ Thời gian dự kiến: Trong quý II năm 2022. 
+ Nội dung: Xét khen thưởng cấp Nhà nước năm 2022, khen thưởng ngành 

giáo dục năm học 2021-2022 và các nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen 
thưởng theo đề xuất của cơ quan Thường trực Hội đồng. 

- Cuộc họp thứ ba: 
+ Thời gian dự kiến: Trong quý III năm 2022. 
+ Nội dung: Họp xét khen thưởng các phong trào thi đua và các nội dung 

liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo đề xuất của cơ quan thường trực 
Hội đồng. 

b. Tổ chức các cuộc họp không định kỳ: Khi cần thiết, Hội đồng tổ chức các 
cuộc họp không định kỳ để thảo luận, cho ý kiến về những nội dung công việc của 

Hội đồng. 
3. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu 

quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện công tác khen thưởng đảm 
bảo quy định: Thực hiện theo phân công nhiệm vụ phụ trách cụm, khối thi đua 

của Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện. 
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, 

khen thưởng: 
a. Thời gian kiểm tra: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2022. 
b. Nội dung kiểm tra 

- Việc xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi 
đua, khen thưởng. 

- Hoạt động của Hội đồng TĐKT. 

- Tổ chức, triển khai phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua 

chuyên đề. 

- Công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

- Công tác khen thưởng. 

- Đánh giá ưu, nhược điểm của công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; 

nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

c. Đơn vị được kiểm tra 

- Các cơ quan chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện phụ trách các cụm, 
khối thi đua có trách nhiệm lồng ghép công tác kiểm tra về thi đua, khen thưởng 
trong các cuộc kiểm tra về công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị. 
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Trong năm 2022, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện tiến hành tổ chức 02 

cuộc kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng tại 02 đơn vị gồm: xã Tam Kim, thị 
trấn Tĩnh Túc. Các thành viên được phân công phụ trách 02 xã trên có trách nhiệm 

xác định thời gian kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra và thông báo bằng văn bản đến 
đơn vị trước ngày kiểm tra ít nhất 05 ngày. 

d. Báo cáo kết quả kiểm tra: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kiểm tra (kể 
cả kiểm tra lồng ghép) các thành viên có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra gửi 

về cơ quan Thường trực của Hội đồng (Phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Chủ 
tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện: 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Hội đồng và các nội 
dung tại Kế hoạch này. 

- Tiến hành kiểm tra đối với các đơn vị được phân công phụ trách; báo cáo  

kết quả kiểm tra về cơ quan thường trực của Hội đồng theo Quy định. 
2. Phòng Nội vụ: 

- Là cơ quan Thường trực của Hội đồng, tham mưu chuẩn bị nội dung các 
cuộc họp của Hội đồng. 

- Cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch của thành viên Hội 
đồng thi đua, khen thưởng huyện. 

- Tổng hợp báo cáo, kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng và báo 
cáo Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện. 

3. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 đảm bảo phù hợp với tình hình thực 
tế của cơ quan, đơn vị. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp tổ 

chức triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 
của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ đoàn kiểm tra về công tác thi đua, 
khen thưởng. 

Trên đây là kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng thi đua, khen thưởng 
huyện, đề nghị các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện; Hội đồng thi 

đua, khen thưởng các cơ quan,đơn vị xã, thị trấn, phòng Nội vụ tổ chức triển khai, 
thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT tỉnh; 
- Ban TĐKT Sở Nội vụ; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên HĐ TĐKT huyện; 
- Các đơn vị tham gia khối, cụm thi đua của huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu VT, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đào Nguyên Phong 
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