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Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; 

 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); 

Theo đề nghị của các Khối thi đua tỉnh và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

137/TTr-SNV ngày 14/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo 

Trưởng khối, Phó khối thi đua tỉnh năm 2022 như sau: 

A. Các Khối thi đua  

I. Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh: 

1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.                       

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.                  

3. Ban Dân vận Tỉnh uỷ.      

4. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.                 

5. Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. 

6. Trường Chính trị tỉnh. 

7. Báo Ninh Thuận.  

8. Văn phòng Tỉnh uỷ.                          

- Trưởng khối: Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.   

- Phó khối: Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.    
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II. Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh: 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.                       

2. Hội Cựu chiến binh tỉnh.                                

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.                        

4. Hội Nông dân tỉnh. 

5. Tỉnh đoàn Ninh Thuận. 

6. Liên đoàn Lao động tỉnh.  

- Trưởng khối: Hội Nông dân tỉnh. 

- Phó khối: Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. 

III. Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh: 

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

2. Công an tỉnh.                               

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.                                

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.                           

5. Thanh tra tỉnh.                             

6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.      

7. Tòa án nhân dân tỉnh.   

8. Sở Tư pháp. 

9. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.   

10. Trại giam Sông Cái. 

- Trưởng khối: Thanh tra tỉnh.  

- Phó khối: Công an tỉnh. 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Thanh tra tỉnh. 

IV. Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp: 

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.          
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2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.                               

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư.                               

4. Sở Nội vụ. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ.        

6. Sở Tài chính.                                      

7. Sở Tài nguyên và Môi trường.                     

- Trưởng khối: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh.  

- Phó khối: Sở Nội vụ.                                              

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

V. Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.                     

2. Sở Xây dựng.                                          

3. Sở Giao thông vận tải.         

4. Sở Công Thương.       

5. Sở Thông tin và Truyền thông.  

6. Quỹ Đầu tư phát triển.                         

7. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.    

- Trưởng khối: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Phó khối: Sở Xây dựng.                     

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Công an tỉnh. 

VI. Khối thi đua các cơ quan tham mưu văn hóa - xã hội: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo.                        

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.               

3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.     

4. Sở Y tế.                     
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5. Ban Dân tộc.           

6. Đài Phát thanh và Truyền hình. 

7. Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận.                                      

8. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh 

Thuận.                             

- Trưởng khối: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Phó khối: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.                                        

VII. Khối thi đua các huyện, thành phố: 

1. Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.                   

2. Huyện Ninh Phước.                                 

3. Huyện Ninh Hải.                                      

4. Huyện Thuận Nam. 

5. Huyện Thuận Bắc. 

6. Huyện Ninh Sơn. 

7. Huyện Bác Ái.                                                            

- Trưởng khối: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.                                      

- Phó khối: Huyện Bác Ái.                   

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

VIII. Khối thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn: 

1. Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận.                                                             

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận. 

3. Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.                        

4. Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.   

5. Chi cục Hải quan tỉnh Ninh Thuận.  

6. Truyền tải điện Ninh Thuận. 
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7. Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố.                                                  

- Trưởng khối: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận. 

- Phó khối: Chi cục Hải quan tỉnh Ninh Thuận. 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Giám 

đốc Sở Nội vụ. 

IX. Khối thi đua các cơ quan ngân hàng: 

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.                     

2. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.                                         

3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh tỉnh Ninh 

Thuận.                     

4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Ninh 

Thuận. 

5. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh 

Ninh Thuận. 

6. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh tỉnh 

Ninh Thuận. 

7. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh tỉnh Ninh 

Thuận. 

8. Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh tỉnh Ninh Thuận. 

9. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Ninh Thuận. 

10. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh 

Ninh Thuận. 

11. Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á chi nhánh tỉnh Ninh Thuận. 

- Trưởng Khối: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận. 

- Phó Khối: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi 

nhánh tỉnh Ninh Thuận. 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Sở Tài chính. 

X. Khối thi đua doanh nghiệp I: 

1. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận.          

2. Công ty Cổ phần quản lý Đường sắt Thuận Hải.           
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3. Công ty Điện lực tỉnh Ninh Thuận.                                     

4. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh 

Thuận. 

5. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ninh Sơn. 

6. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến. 

7. Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.                     

8. Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Ninh Thuận. 

9. Viễn thông Ninh Thuận.                      

10. Bưu điện tỉnh Ninh Thuận.                                

11. Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận.                         

- Trưởng Khối: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.      

- Phó Khối: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy 

lợi Ninh Thuận.                     

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Phó 

Giám đốc Sở Nội vụ. 

XI. Khối thi đua doanh nghiệp II: 

1. Công ty TNHH xây dựng-thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh 

Thuận. 

2. Công ty TNHH May Tiến Thuận. 

3. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận . 

4. Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ.                 

5. Công ty Cổ phần In Ninh Thuận. 

6. Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung bộ tại Ninh Thuận. 

7. Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận. 

8. Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận. 

9. Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Ninh Thuận. 

10. Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận. 

11. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng MK. 

- Trưởng Khối: Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ. 



7 

 

- Phó Khối: Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận.                 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Tỉnh đoàn. 

XII. Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh: 

1. Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận. 

2. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận. 

3. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận. 

4. Hội Kiến trúc sư tỉnh Ninh Thuận. 

5. Hội Đông y tỉnh Ninh Thuận. 

6. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Ninh Thuận. 

7. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận. 

8. Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận. 

9. Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày tỉnh Ninh Thuận. 

10. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận 

11. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận. 

12. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận. 

13. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận. 

14. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận. 

- Trưởng Khối: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận.  

- Phó Khối: Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận. 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

XIII. Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp:  

1. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông. 

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

3. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công 

nghiệp. 

4. Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước. 
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5. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa. 

6. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình. 

- Trưởng khối: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Phó khối: Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành 

nước. 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh 

đạo Hội Nông dân tỉnh. 

B. Phân công nhiệm vụ của Khối thi đua 

I. Nhiệm vụ của Khối thi đua: 

1. Xây dựng kế hoạch công tác của Khối thi đua năm 2022, tổ chức ký kết 

giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022, xây dựng quy chế hoạt động của 

Khối thi đua, kiểm tra chéo đánh giá kết quả thi đua các đơn vị trong Khối; bình 

chọn, tổ chức bầu Trưởng khối, Phó khối thi đua khi kết thúc năm công tác. 

2. Phối kết hợp tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, trao đổi kinh nghiệm, biện pháp tổ chức thi đua, xây dựng, nhân rộng điển 

hình tiên tiến, hiệp tác hỗ trợ nhau cùng phát triển. 

3. Tổ chức sơ kết thi đua 6 tháng, tổng kết thi đua năm của Khối thi đua 

để đánh giá kết quả hoạt động và triển khai phương hướng nhiệm vụ, biện pháp 

thực hiện. 

4. Báo cáo tình hình tổ chức thi đua, khen thưởng của khối 6 tháng, năm, 

các văn bản triển khai thi đua, bảng tổng hợp điểm thi đua năm của Khối, biên 

bản bình xét khen thưởng, bầu Trưởng khối, Phó khối thi đua gửi về Sở Nội vụ. 

5. Các Khối thi đua tổ chức sinh hoạt định kỳ để thực hiện ký kết giao ước 

thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua theo quy định. Ngoài ra, tùy tình hình Trưởng 

khối quyết định việc sinh hoạt Khối.   

6. Thời gian hoàn thành việc tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022 

của các Khối và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2022. 

II. Trách nhiệm của các Trưởng khối thi đua:    

Trưởng khối thi đua có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Phó khối thi đua: 

1. Xây dựng kế hoạch công tác năm 2022. 

2. Xây dựng nội dung ký kết giao ước thi đua và tổ chức ký kết giao ước 

thi đua giữa các đơn vị trong Khối.  
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3. Xây dựng quy chế hoạt động của Khối thi đua, thông qua các đơn vị 

thành viên và ký ban hành. 

4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra chéo thi đua, chủ trì tổ chức sơ kết, tổng 

kết thi đua, bình xét khen thưởng, bầu Trưởng, Phó khối thi đua.  

5. Thực hiện báo cáo thi đua của Khối theo quy định. 

6. Trưởng khối, Phó khối thi đua hàng năm thực hiện trên cơ sở luân 

phiên giữa các đơn vị trong khối theo sự thống nhất của các thành viên và được 

sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

III. Trách nhiệm thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

1. Theo dõi, chỉ đạo các Khối thi đua về phối kết hợp tổ chức phong trào 

thi đua giữa các đơn vị trong khối và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tham dự các hội nghị sinh hoạt của Khối thi đua: Hội nghị ký kết giao 

ước thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua. 

3. Đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những biện pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi đua của các Khối thi đua. 

IV. Quy trình xét chọn khen thưởng 

1. Công tác khen thưởng: 

- Mỗi Khối thi đua tổ chức bình xét, lựa chọn, suy tôn đơn vị tiêu biểu, 

xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng “Cờ thi 

đua Ủy ban nhân dân tỉnh” và đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”. 

Việc xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 11, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

- Khối thi đua có từ 08 đơn vị trở xuống: Chọn 01 đơn vị dẫn đầu, đề nghị 

tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” và 02 “Bằng khen của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh” cho đơn vị có điểm thấp hơn liền kề.  

- Khối thi đua có từ 10 đơn vị trở lên: Chọn 02 đơn vị dẫn đầu, đề nghị 

tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” và 02 “Bằng khen của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh” cho đơn vị có điểm thấp hơn liền kề. 

- Khối thi đua các huyện, thành phố, bình xét 02 “Cờ thi đua của Ủy ban 

nhân dân tỉnh” cho 02 địa phương dẫn đầu và 01 “Bằng khen của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh” cho địa phương có điểm thấp hơn liền kề.  

2. Quy trình xét khen thưởng năm công tác của các Khối thi đua: 

- Thông qua kết quả tự chấm điểm thi đua của từng đơn vị và kết quả 

chấm điểm kiểm tra chéo của Khối. Hội nghị xem xét việc điều chỉnh điểm 
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chấm các đơn vị cho phù hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại thời 

điểm họp Khối. 

- Thảo luận bình chọn suy tôn đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo nguyên tắc đơn vị có điểm số cao nhất được xem xét bình chọn Cờ 

thi đua (từ điểm chuẩn trở lên). 

- Việc bình xét khen thưởng của Khối thi đua thực hiện theo hình thức bỏ 

phiếu kín, đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh phải đạt từ 

2/3 số thành viên của Khối thi đua tán thành. Thẩm quyền bỏ phiếu đề nghị khen 

thưởng là Lãnh đạo (Trưởng hoặc Phó) các đơn vị. (Trường hợp lãnh đạo đơn vị 

vắng mặt thì đơn vị đó không được xem xét bình chọn khen thưởng).  

- Kết quả bình xét khen thưởng năm của các Khối thi đua là cơ sở để xét 

khen thưởng, không thay thế hồ sơ thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.    

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, cơ quan 

Trung ương thuộc Khối thi đua trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt 

nội dung Thông báo này.   

Giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo 

kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.   

 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;                                                                                

- Cơ quan, đơn vị thuộc các Khối thi đua; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;  

- Sở Nội vụ;                                                                              

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ                                                                                

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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