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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác thi đua, khen thưởng huyện năm 2020
Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về
việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước
tỉnh Lào Cai lần thứ V, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020. UBND huyện xây
dựng Kế hoạch triển khai công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết
tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thiết thực
lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020.
- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
trong nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò về phong trào thi đua
yêu nước trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà huyện đã đề ra.
- Thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các nội dung về công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Phát triển mạnh các phong trào thi đua, cổ
vũ động viên các tập thể, cá nhân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc,
khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao đời sống
tinh thần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội,
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc
phòng năm 2020. Trú trọng xây dựng các mô hình, điển hình về công tác cải cách
hành chính và xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch trọng tâm của huyện năm
2020. Kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cơ quan,
đơn vị và nhân dân; đồng thời tìm kiếm, xây dựng và đề xuất công nhận, khen
thưởng cho các tập thể, cá nhân lập kỷ lục trên địa bàn kịp thời, chính xác.
2. Yêu cầu
- Các nội dung, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng đề ra phải thiết
thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Các phong trào thi đua cần phải được tổ chức phát động, nội dung phát động
phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng, khẩu hiệu, nội dung và thời gian thi
đua. Trong quá trình tổ chức, triển khai cần phải đôn đốc, khi kết thúc phải có hướng
dẫn tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Các cơ quan, đơn vị, các khối thi đua triển khai phong trào thi đua và công
tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 cần làm tốt việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng
điển hình tiên tiến. Đồng thời, xây dựng kế hoạch nhằm hỗ trợ các tập thể, cá nhân
trong quá trình xây dựng điển hình tiên tiến. Kịp thời phát hiện, đề xuất công nhận
và khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân lập được kỷ lục trong sản xuất, kinh
doanh, công tác. Đồng thời, căn cứ tiêu chuẩn, phạm vi, mức độ ảnh hưởng của
thành tích để xét khen thưởng đảm bảo chính xác, tránh hình thức, cào bằng, dễ dãi
trong xét khen thưởng.
II. CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020
1. Phong trào thi đua thường xuyên
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được
giao của UBND huyện, UBND tỉnh, cũng như kết quả đạt được trong phong trào
thi đua thường xuyên năm 2019 để tổ chức triển khai phong trào thi đua thường
xuyên năm 2020 theo Chủ đề của "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng
tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ". Chỉ thị số 47CT/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua
yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm
kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, chào
mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2016-2020.
a, Căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực của các cơ quan,
đơn vị phụ trách các phong trào thi đua do các cấp phát động. UBND huyện yêu
cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động các phong trào thi đua chuyên đề giai
đoạn 2016-2020 sau:
- Phong trào thi đua "Lào Cai xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững".
- Phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
nguồn nhân lực”.
- Phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".
- Phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước”.
- Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng,
an ninh vững chắc”.
b, Các cơ quan, đơn vị được phụ trách 5 nhiệm vụ trọng tâm trong phong
trào thi đua "Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững".
- Phong trào thi đua "Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân".
- Phong trào thi đua "Xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu
bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn".
- Phong trào thi đua "Xây dựng nếp sống văn hóa và giữa gìn bản sắc văn
hóa dân tộc".
- Phong trào thi đua "Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn".
- Phong trào thi đua "Giữ gìn an ninh, trật tự nông thôn".
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3. Các phong trào thi đua chuyên đề năm 2020.
- Phong trào thi đua " Năm văn minh đô thị năm 2020".
- Phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn
hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025".
- Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước
tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
đoàn thể phat động và phối hợp với chính quyền phát động.
- Thực hiện theo văn bản phát động và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ
chức Việt Nam và các tổ chức đoàn thể do các cấp phát động năm 2020 và giai
đoạn 2016-2020.
III. NỘI DUNG
2.1. Tháng 1.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020;
- Tổ chức phát động phong trào thi đua toàn diện và phát động các phong
trào thi đua chuyên đề, các phong trào thi đua khác nhằm và hoàn thành, hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.
- Trình UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Chủ
tịch nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua toàn diện năm 2019.
- Ban hành quyết định phân khối thi đua năm 2020.
- Đăng ký thi đua với tỉnh trong phong trào "Thanh niên làm chủ đất nước";
phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" năm 2020.
- Khen thưởng các phong trào thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích
trong phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2016-2020, năm 2020.
- Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua
yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
- Khen thưởng đột xuất (nếu có).
- Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về công tác thi
đua, khen thưởng (nếu có).
- Tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến tại các xã, thị trấn.
2.2. Tháng 2.
- Hướng dẫn các khối thi đua, các cơ quan, các xã, thị trấn đăng ký các danh
hiệu thi đua trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2020. Đăng ký thi đua
phong trào thi đua thường xuyên năm 2020 với UBND tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 tại
các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong các phong trào thi đua
chuyên đề và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
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- Chỉ đạo Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các quy định
về thi đua, khen thưởng.
- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận kỷ lục
thi đua năm 2019.
- Tổng kết, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2019
trong dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2020.
- Khen thưởng đột xuất (nếu có)
- Tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về công tác thi
đua, khen thưởng và khen thưởng đột xuất (nếu có).
- Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra, Bảng
chấm điểm thi đua của Khối thi đua huyện, thành phố theo nội dung của đơn vị
trưởng khối thi đua huyện, thành phố năm 2020.
2.3. Tháng 3.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng theo các tiêu chí chấm
điểm thi đua của Khối thi đua huyện, thành phố năm 2020 (sau khi có quyết định
ban hành bảng chấm điểm năm 2020 của Trưởng khối thi đua năm 2020).
- Tổng kết, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” năm 2019 nhân dịp kỷ niệm
ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2020.
- Phát động phong trào thi đua "Thanh niên làm chủ đất nước" năm 2020.
- Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng Quý I năm 2020.
- Khen thưởng đột xuất (nếu có).
- Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về công tác
thi đua, khen thưởng (nếu có).
2.4. Tháng 4.
- Thẩm định và thực hiện quy trình công nhận kỷ lục cấp huyện năm 2019.
- Hướng dẫn xét khen thưởng, tổng hợp kỷ lục thi đua trong phong trào “Đổi
mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” cho học sinh năm
học 2019-2020.
- Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Bảo Thắng giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định khen thưởng đột xuất (nếu có).
- Tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân về công tác
thi đua, khen thưởng (nếu có).
2.5. Tháng 5.
- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ, xét và đề nghị các cấp khen thưởng học sinh
tiêu biểu xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.
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- Hướng dẫn các đơn vị trường học, cá nhân đề nghị công nhận sáng kiến,
kinh nghiệm và tổng hợp sáng kiến, kinh nghiệm năm 2020.
- Hướng dẫn xét khen thưởng đối với giáo viên trong phong trào thi đua
“Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” năm học
2019-2020 và tổng hợp kỷ lục cho giáo viên năm học 2019- 2020.
- Xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai" đợt
1 năm 2020.
- Nắm bắt, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số cơ quan, đơn
vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Khen thưởng đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có)
- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân về công tác thi đua, khen
thưởng (nếu có).
2.6 Tháng 6.
- Tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi và tiêu biểu toàn huyện năm học
2019 - 2020.
- Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
- Tổng hợp sáng kiến, kinh nghiệm và xét công nhận sáng kiến, kinh nghiệm
năm 2020.
- Xét khen thưởng đối với giáo viên trong phong trào thi đua “Đổi mới, nâng
cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” năm học 2019-2020 và tổng
hợp công nhận sáng kiến, kỷ lục cho giáo viên năm học 2019- 2020.
- Khen thưởng quý II/2020 trong phong trào thi đua "Lào Cai chung sức xây
dựng NTM và giảm nghèo bền vững" và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có).
- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân về công tác thi đua, khen
thưởng (nếu có).
2.7 Tháng 7.
- Xây dựng báo cáo, chuẩn bị các điều kiện dự Hội nghị sơ kết Khối thi đua
huyện, thành phố năm 2020 tại huyện (đơn vị phó trưởng khối thi đua năm 2020).
- Trình cấp trên công nhận và khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân
viên trong phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
nguồn nhân lực” năm học 2019-2020.
- Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số cơ quan, đơn vị, các xã,
thị trấn trên địa bàn huyện.
- Khen thưởng đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có).
- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân về công tác thi đua, khen
thưởng (nếu có).
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2.8 Tháng 8.
- Hướng dẫn và khen thưởng thành tích trong tổ chức các hoạt động hè.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu theo dõi, đôn đốc triển
khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng theo nội
dung chấm điểm thi đua của Khối thi đua huyện, thành phố năm 2020.
- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân về công tác thi đua, khen
thưởng (nếu có).
- Khen thưởng đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có).
2.9. Tháng 9.
- Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu năm 2020 và phương
hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
- Phát động và triển khai đăng ký thi đua trong phong trào thi đua "Đổi mới,
nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực" năm học 2020-2021.
- Khen thưởng đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ (nếu có).
2.10. Tháng 10.
- Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số cơ quan, đơn vị, các xã,
thị trấn trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề nghị công nhận sáng kiến, kinh
nghiệm và tổng hợp sáng kiến, kinh nghiệm năm 2020.
- Khen thưởng đột xuất hoặc tổng kết các nhiệm vụ, các chuyên đề thi đua
theo yêu cầu (nếu có).
- Thực hiện công tác chuyên môn và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của
nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng (nếu có).
- Thực hiện việc kiểm tra chéo về công tác thi đua khen thưởng theo sự phân
công của Khối thi đua huyện, thành phố năm 2020.
2.11. Tháng 11.
- Hướng dẫn tổng kết và xét khen thường trong phong trào thi đua toàn diện
và các phong trào thi đua chuyên đề năm 2020.
- Tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến của các cá nhân năm 2020;
tiến hành chấm sáng kiến năm 2020; Họp hội đồng sáng kiến huyện để xét, công
nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2020.
- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn
báo cáo kết quả công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Đổi mới, nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực" năm học 2019-2020 nhân dịp kỷ niệm
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Khen thưởng đột xuất, tổng kết chuyên đề yêu cầu, nhiệm vụ (nếu có).
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- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân về công tác thi đua, khen
thưởng (nếu có).
2.12 Tháng 12.
- Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng trong phong
trào thi đua toàn diện năm 2020.
- Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết phong
trào thi đua "Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững
chắc" năm 2020.
- Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết phong
trào thi đua "Bảo vệ, chăn sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" năm 2020.
- Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết phong
trào thi đua "Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững"
năm 2020.
- Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết các
phong trào thi đua chuyên đề năm 2020.
- Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện để họp xét công nhận sáng kiến,
kinh nghiệm và xét khen thưởng trong phong trào thi đua toàn diện năm 2020.
- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020,
phương hướng nhiệm vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021.
- Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, các tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị tổng kết
Khối thi đua huyện, thành phố năm 2020.
- Phát động phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò quản lý nhà
nước về công tác thi đua, khen thưởng; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị
định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND
ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội
dung về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
2. Tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai sâu rộng đến tận cơ sở.
Nội dung thi đua phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm,
phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực. Tăng cường đổi mới phương thức tổ chức,
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các
phong trào thi đua để vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thi đua.
Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả và
tiến độ thực hiện.
3. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục công nhận danh hiệu thi đua;
các hình thức khen thưởng; đảm bảo tỷ lệ, tiêu chuẩn khen thưởng, trong đó chú
trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, nông dân, tránh khen thưởng
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tràn lan. Coi trọng công tác phát hiện và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên
tiến, nhân tố mới, mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực; khen thưởng các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc đột xuất.
4. Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá những kết quả đạt được của các phong
trào thi đua, những tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục để thực hiện có hiệu
quả trong thời gian tiếp theo và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc, tiêu biểu để tôn vinh, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.
5. Trưởng các khối thi đua năm 2019 có trách nhiệm triển khai các văn bản
chỉ đạo của huyện về công tác thi đua, khen thưởng đến các đơn vị thành viên
trong khối thi đua. Tổ chức sơ kết, tổng kết có đánh giá các đơn vị thành viên trong
khối về kết quả thực hiện phát động thi đua cảu huyện.
6. Tăng cường công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua; nêu gương
người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện:
- Triển khai kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi,
đôn đốc thực hiện đảm bảo các nội dung, tiến độ kế hoạch đã đề ra.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua,
công tác khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.
- Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua thường xuyên, thi đua
theo đợt, thi đua chuyên đề. Bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong các phong trào thi đua.
2. Phòng Nội vụ:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm
2020. Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng để báo
cáo Hội đồng TĐKT huyện và UBND huyện theo quy định.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức phát động các phong trào thi
đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề, thực hiện công tác khen
thưởng của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.
- Tham mưu thực hiện quy trình khen thưởng và đề nghị các cấp khen
thưởng theo quy định.
3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:
- Xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2020 của đơn vị và triển khai
sâu rộng tới các ban ngành, đoàn thể, nhân dân.
- Căn cứ kế hoạch thi đua tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi
đua chuyên đề theo giai đoạn, chuyên đề năm và các nhiệm vụ trọng tâm của
huyện trong năm 2020, triển khai sâu rộng đến cán bộ công chức, viên chức, quần
chúng nhân dân.
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- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ quá trình thực hiện các chỉ tiêu thi đua
của đơn vị mình về cơ quan thường trực Hội đông TĐKT huyện.
- Rà soát, phát hiện, khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời các tập
thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua thường xuyên, thi
đua theo đợt, thi đua chuyên đề, đạt kỷ lục thi đua, các gương điển hình tiên tiến.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng huyện Bảo
Thắng năm 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc tổ
chức, triển khai thực hiện./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- TT HU, HĐND và UBND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Các ban ngành, đoàn thể huyện;
- TT Hội đồng thi đua, khen thưởng;
- Các thành viên HĐ TĐKT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Ủy ban nhân dân huyện Bảo
Tỉnh Lào Cai
07-02-2020 11:38:35 +07:00

Trần Minh Sáng
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