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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận
(01/4/1992 - 01/4/2022);
Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban
hành kèm theo Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận;
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác
thi đua, khen thưởng năm 2022; cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tổ chức kiểm tra phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng,
qua đó nắm bắt tình hình tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác
bình xét, biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của các đơn vị, địa phương
thuộc Khối thi đua tỉnh. Thông qua kiểm tra, phát hiện, lựa chọn những nhân tố
tích cực, những biện pháp mới, cách làm hay trong tổ chức, thực hiện phong trào
thi đua mang lại hiệu quả thiết thực để biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền,
nhân rộng; đồng thời có biện pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại nhằm đưa
công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu
quả góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
- Việc kiểm tra phải bảo đảm chất lượng, khách quan, toàn diện, có hiệu quả.
Kết quả kiểm tra là một trong những căn cứ quan trọng khi thẩm định xét thành
tích, đề nghị khen thưởng.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA:
1. Nội dung: Kiểm tra toàn diện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và
09 tháng đầu năm 2022.
2. Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 10/2022; thời gian kiểm tra tại
mỗi cơ quan, đơn vị là 01 buổi (thời gian kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo sau).
3. Cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
- Huyện Ninh Phước;
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- Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành phần Đoàn kiểm tra:
- Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Phó Trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.
- Các thành viên Đoàn Kiểm tra gồm: Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng tỉnh được phân công theo dõi Khối thi đua (theo Thông báo số 09/TBUBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Trưởng, Phó Khối
thi đua tỉnh năm 2022) có đơn vị được kiểm tra; Lãnh đạo và công chức Phòng Thi
đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ.
2. Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra:
a) Cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra xây dựng báo cáo tình hình
thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và 09 tháng đầu năm 2022 (theo
đề cương báo cáo đính kèm), gửi về Sở Nội vụ và các thành viên Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng tỉnh được phân công theo dõi Khối thi đua có đơn vị được kiểm tra
(bao gồm:Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Liên đoàn Lao động tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh và Hội Nông dân tỉnh) trước ngày 31/8/2022. Chuẩn bị đầy đủ
các hồ sơ có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng để phục vụ cho công tác
kiểm tra.
b) Thành phần tham dự kiểm tra:
- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng và công chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ
quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra.
- Cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra mời thêm đại diện lãnh đạo cơ
quan, đơn vị được phân công làm Trưởng, Phó Khối thi đua năm 2022 cùng tham
dự.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra chuẩn bị báo
cáo, bố trí thời gian, địa điểm, thành phần tham gia buổi kiểm tra theo đúng yêu
cầu của Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần kịp thời
trao đổi với Sở Nội vụ để thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT và PCT Nguyễn Long Biên;
- CQ, ĐV, địa phương được kiểm tra;
- TV Hội đồng TĐKT tỉnh theo dõi
Khối có CQ, ĐV được kiểm tra (Ban Tổ
chức Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh;
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
Hội Nông dân tỉnh);
- Trưởng, Phó các Khối thi đua có CQ,
ĐV được kiểm tra;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: LĐ, các phòng, ban;
- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Quốc Nam
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
PHỤC VỤ KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3442 /KH-HĐTĐKT
ngày 06 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
1. Ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng;
2. Ban hành quy chế (quy định) thi đua, khen thưởng; Quyết định thành lập
Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của đơn vị, địa phương.
III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Thực hiện các quy định tại các văn bản về thi đua, khen thưởng.
2. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua.
3. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng
dẫn về thi đua, khen thưởng của đơn vị.
4. Tổ chức, triển khai phong trào thi đua:
- Các phong trào do Trung ương phát động.
- Phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.
- Phong trào do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động; kết quả thực hiện.
5. Việc thành lập và hoạt động của Hội đồng sáng kiến, Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị, địa phương.
6. Công tác khen thưởng: Quy trình, kết quả bình xét danh hiệu thi đua, hình
thức khen thưởng (Hình thức, số lượng, tỉ lệ % đối với khen thưởng cá nhân không
là lãnh đạo trong công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo đợt hoặc
chuyên đề, đột xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương).
7. Công tác lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa
phương.
IV. CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, NHÂN RỘNG ĐIỂN
HÌNH TIÊN TIẾN
1. Xây dựng kế hoạch điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025;
2. Việc phát hiện nhân tố mới qua các phong trào thi đua;
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3. Việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến thời gian qua;
4. Việc phát huy vai trò của các tập thể, cá nhân sau khi được tặng các danh
hiệu thi đua (Cờ Thi đua, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua các cấp) và
các hình thức khen thưởng (Huân chương các hạng, Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về kết quả đạt được.
2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.
3. Giải pháp khắc phục.
VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN ĐẾN
VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT./.

