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V/v chấn chỉnh công tác thi đua  

khen thưởng và đề nghị khen thưởng 

thường xuyên, chuyên đề đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Bảo Lạc, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

 

      Kính gửi:  

                        - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

          - Các đơn vị trưởng cụm, khối thi đua của huyện; 

  - Các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy; 

  - Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

  - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn; 

  

Thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2022, trong 6 tháng đầu 

năm, việc thực hiện công tác khen thưởng trên địa bàn huyện đã được tổ chức 

thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, 

cá nhân có thành tích  trong các hoạt động phong trào thi đua giai đoạn, thi đua 

chuyên đề… có tác dụng động viên, nêu gương, tạo động lực, góp phần to lớn 

trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững biên giới quốc gia trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện việc đề nghị khen thưởng vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt là quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, 

thời gian đề nghị khen thưởng… một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định, 

dẫn đến việc thẩm định hồ sơ, thời gian họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi 

đua khen thưởng huyện bị động, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. 

Để công tác khen thưởng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chính xác, 

đúng đối tượng, đúng thành tích, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội 

đồng thi đua khen thưởng huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang 

huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan Trung 

ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Trưởng các Cụm, Khối thi đua trong huyện 

thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng; Quyết định số 

08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy 

chế thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan, trong đó chú ý các nội dung sau: 

- Đối với khen thưởng các phong trào thi đua theo chuyên đề: Khi tiến 

hành sơ, tổng kết đợt hoặc chuyên đề thi đua chủ yếu thực hiện hình thức khen 

thưởng của cấp phát động thi đua. Chỉ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

khen thưởng khi tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề khi có xây dựng tiêu 

chí thi đua cụ thể trong kế hoạch và đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng huyện. 
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- Khi xét khen thưởng chuyên đề, chủ yếu khen tập thể nhỏ và cá nhân 

trực tiếp thực hiện chuyên đề. Đối với cán bộ lãnh đạo tham gia trong Ban Chỉ 

đạo hoặc Ban Tổ chức thì hạn chế xét khen thưởng (thành tích đạt được tính 

chung vào nhiệm vụ xét khen thưởng cuối năm).  

- Không khen thưởng và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen 

thưởng đối với việc triển khai thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định hoặc khen 

thưởng phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn và các chương trình phối hợp. 

- Việc khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng phải 

đảm bảo đúng thời gian, quy trình được quy định tại Điều 23 và Điều 24 Quyết 

định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

* Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện sẽ không xét khen thưởng đối 

với các hồ sơ nộp chậm, không đủ thủ tục theo quy định. 

2. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về công tác thi đua, khen thưởng; đặc 

biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng và phải chịu trách nhiệm về 

thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền quản 

lý của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó: 

* Công tác thi đua: Triển khai các phong trào thi đua phải có nội dung cụ 

thể gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng thực hiện tốt 

các chương trình đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ trên trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, quốc phòng - an ninh của 

địa phương. 

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi 

đua theo hướng gắn với lao động, sản xuất, học tập, công tác phù hợp với yêu 

cầu thực tế của đơn vị, ngành, địa phương; phong trào thi đua cần có sức lan tỏa 

và nêu gương, xây dựng tập thể, cá nhân điển hình để nhân rộng, tránh phát 

động phong trào thi đua mang tính hình thức, gây lãng phí, tốn kém. 

- Đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả các 

phong trào thi đua, coi trọng thi đua lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, 

hiệu quả. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong các đoàn thể gắn 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 

* Công tác khen thưởng: Việc khen thưởng phải đảm bảo tính tiêu biểu, 

xuất sắc, phù hợp với thành tích, công lao đóng góp lớn, có mức độ phạm vi ảnh 

hưởng rộng; tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không đúng người, đúng 

việc. Chú trọng các điển hình là người trực tiếp lao động, sản xuất, có nhiều 

sáng tạo, các nhân tố điển hình ở cấp cơ sở, các lĩnh vực trọng yếu, khó khăn...  

- Đối với các phong trào thi đua chuyên đề (sơ kết, tổng kết), khi đề nghị 

Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng phải có kế hoạch; xây dựng tiêu chí thi đua 

cụ thể trong kế hoạch và đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
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huyện. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi đến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

(Phòng Nội vụ) trước 20 ngày làm việc so với thời gian quy định tại văn bản 

hướng dẫn xét khen thưởng của đơn vị. 

- Đối với các phong trào thi đua do các ngành của Tỉnh, Trung ương phát 

động, khi đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hiệp y (hoặc khen thưởng) phải có 

văn bản hướng dẫn xét khen thưởng các ngành, của Tỉnh, Trung ương; hồ sơ 

hiệp y (hoặc khen thưởng)  gửi đến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Phòng 

Nội vụ) trước 10 ngày làm việc so với thời gian quy định tại văn bản hướng dẫn 

xét khen thưởng của các bộ, ban, ngành Trung ương theo quy định. 

3. Giao phòng Nội vụ, cơ quan thường trực của HĐTĐ khen thưởng 

huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét, điều chỉnh các nội dung hướng dẫn về thi đua, khen 

thưởng đã được Ủy ban nhân dân huyện ban hành đảm bảo theo đúng quy định 

hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thường xuyên kiểm 

tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị để kịp 

thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót và hướng dẫn khắc phục. 

  Căn cứ các ý kiến chỉ đạo nói trên, các khối, cụm thi đua; các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như  kính gửi; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐ TĐKT huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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