
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-NV  

   V/v thực hiện một số nội dung 

công tác thi đua, khen thưởng  

       Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2021 

     
         Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc các cụm thi đua năm 2021 của huyện 

 

          Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

          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 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 1931/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện 

ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đình lập. 

 Để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện đảm bảo kịp 

thời, hiệu quả, hằng năm UBND huyện ban hành thông báo phân cụm thi đua, xây 

dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, triển khai đến các cơ quan, đơn 

vị. Các cơ quan, đơn vị, các cụm thi đua của huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

được giao đã chủ động ban hành các văn bản, phát động các phong trào thi đua đến 

cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm thi đua thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. 

Qua theo dõi việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ 

quan, đơn vị, các cụm thi đua hằng năm của huyện còn những hạn chế nhất định, cụ 

thể: Một số cơ quan, đơn vị, cụm thi đua triển khai văn bản thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng của huyện chưa đầy đủ, chế độ thông tin, báo cáo còn chậm, việc 

xét đề nghị công nhân danh hiệu lao động tiên tiến cho cán bộ, công chức hằng năm 

chưa chặt chẽ; có đơn vị còn đề nghị khen thưởng theo chuyên đề cho tập thể và cá 

nhân quá 02 lần/năm; một số cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ 

thị, nghị quyết, chương trình, dự án, đề án có đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen 

thưởng nhưng Thủ trưởng đơn vị chưa chủ động phối hợp kịp thời với cơ quan 

thường trực công tác Thi đua, khen thưởng (phòng Nội vụ) để triển khai thực hiện, 

từ đó đã ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các quy trình đề nghị khen thưởng  theo 

quy định. 
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Để khắc phục những hạn chế nêu trên, UBND huyện đề nghị các cụm thi đua 

và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung dung sau:  

 1. Đối với Cụm thi đua của huyện 

 Trưởng Cụm thi đua cần chủ động phối hợp với đơn vị cụm phó thi đua triển 

khai các văn bản tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong cụm thi đua 

theo quy định tại Thông báo số 52/TB-UBND ngày 22/01/2021 của UBND huyện 

về Thông báo phân cụm thi đua năm 2021; báo cáo kết quả định kỳ và tổ chức bình 

xét đánh giá thành tích đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo quy định. 

 2. Đối với các cơ quan, đơnvị  

 Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu tổ chức sơ kết, 

tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, dự án, đề án..., nếu đề nghị Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng, thủ trưởng đơn vị tham mưu sơ kết, tổng kết phải chủ 

động đề xuất khen thưởng theo quy định tại Điểm 4, Điều 16, Chương V, Quyết 

định số 1931/ QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện ban hành Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đình Lập. Việc đề nghị khen 

thưởng, một đối tượng trong một năm không đề nghị UBND huyện khen thưởng 

chuyên đề quá 02 (hai) lần quy định tại Phần e, Điểm 1, Điều 4, Quyết định số 

1931/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần phân công công việc cụ thể cho cán bộ, 

công chức, viên chức ngay từ đầu năm, trên cơ sở nội dung nhiệm vụ được phân 

công, phải thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 

giao làm cơ sở bình xét đề bình xét, đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiến 

tiến vào dịp cuối năm. Theo quy định tại Luật thi đua, khen thưởng: Cán bộ, công 

chức, viên chức được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến ngoài các tiêu chuẩn 

khác thì trong năm phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất chất lượng cao. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các cụm thi 

đua của huyện quan tâm triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, đề nghị thông tin về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để cùng  thống 

nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT các PCT UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                  Vi Văn Đông 
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