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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Trùng Khánh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Uỷ ban 

nhân dân huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện những chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen 

thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

- Kịp thời đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân trong 

việc triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi 

hành của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác thi đua, khen thưởng. 

- Kịp thời giải quyết những vướng mắc, hạn chế, tồn tại, đề ra các giải 

pháp khắc phục trong việc triển khai phong trào thi đua và thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong 

trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện chặt chẽ, tập trung vào 

các nội dung trọng tâm theo yêu cầu nhiệm vụ năm 2020. 

- Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tính khách quan, đánh giá đúng 

thực trạng, chất lượng tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng. 

2. Hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng. 

3. Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua thường xuyên và phong 

trào thi đua chuyên đề. 

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

5. Quản lý sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.  
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6. Công tác khen thưởng: Hồ sơ, thủ tục khen thưởng; kết quả công nhận 

các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ đầu năm 2020 đến nay. 

7. Đánh giá ưu điểm, hạn chế của công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị, 

nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

8. Kiến nghị, đề xuất (nếu có). 

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN KIỂM 

TRA 

1. Hình thức kiểm tra 

- Tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, lồng ghép kiểm tra 

công tác cải cách hành chính. 

- Kiểm tra trực tiếp: Tại một số xã, thị trấn. 

- Kiểm tra gián tiếp: Thông qua báo cáo của các đơn vị. 

2. Đối tượng và thời gian kiểm tra 

2.1. Đối tượng kiểm tra, tự kiểm tra 

- Kiểm tra 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện: Thị trấn Trùng Khánh, thị trấn 

Trà Lĩnh, Quang Hán, Đức Hồng, Đoài Dương, Trung Phúc, Cao Thăng, Đàm 

Thủy, Chí Viễn, Phong Châu, Đình Phong, Ngọc Côn, Ngọc Khê, Phong Nặm, 

Khâm Thành, Lăng Hiếu. 

- Đối với các xã còn lại tự kiểm tra thông qua hình thức báo cáo (gửi về 

UBND huyện qua Phòng Nội vụ trước ngày 30/7/2020) 

2.2. Thời gian kiểm tra: Dự kiến tháng 7 năm 2020. Thời gian kiểm tra cụ 

thể sẽ có thông báo sau. 

3. Thành phần đoàn kiểm tra: Thành lập 02 đoàn kiểm tra dự kiến thành 

phần như sau: 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng đoàn; 

- Đại diện lãnh đạo, 01 công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, 

thi đua, khen thưởng của Phòng Nội vụ; 

- Đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính của Văn phòng HĐND & UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác ứng dụng công nghệ 

thông tin của Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác xây dựng và ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật của Phòng 

Tư pháp. 

IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 

Chế độ công tác phí và các chế độ khác các đơn vị thực hiện theo quy định 

hiện hành của nhà nước. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội Vụ 

- Chủ trì, tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra; 

thông báo lịch kiểm tra và phối hợp với các thành viên trong Đoàn kiểm tra tiến 

hành kiểm tra đảm bảo theo kế hoạch. 

- Tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra công tác Thi đua – Khen 

thưởng năm 2020. 

2. Các phòng: Tư Pháp, Văn hóa và Thông tin 

- Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra đúng thành phần. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện:  

- Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra đúng thành phần. 

- Bố trí phương tiện cho Đoàn kiểm tra. 

4. Trung tâm Văn hoá và Truyền thông: 

Cử viên chức đi cùng đoàn ghi hình và đưa tin. 

5. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra 

- Báo cáo kết quả về công tác thi đua khen thưởng theo nội dung trên. 

- Bố trí thành phần, địa điểm làm việc với Đoàn kiểm tra. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của 

UBND huyện Trùng Khánh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
 

   Nơi nhận:    
-  - Sở Nội vụ; 

-  - TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

-  - CT, các PCT UBND huyện; 

C - Các cơ quan thuộc UBND huyện; 

-  - UBND các xã, thị trấn; 

   - Trang thông tin điện tử huyện; 

-  - Lưu: VT, NV                                   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Trường Huy 
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