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THÔNG BÁO  
Về việc thực hiện kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 

 
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-HĐTĐKT ngày 18/6/2018 của Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng huyện về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 
2018; Quyết định số 2937/QĐ-HĐTĐKT ngày 15/8/2018 của Hội đồng Thi đua 
- Khen thưởng huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen 
thưởng năm 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện thông báo thực hiện 
kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, như sau: 

1. Nội dung kiểm tra 

Đơn vị được kiểm tra xây dựng báo cáo theo mục III - Kế hoạch số 
149/KH-HĐTĐKT ngày 18/6/2018 của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện 
Chi Lăng. 

2. Thành phần 

- Đoàn kiểm tra được thành lập tại Quyết định số 2937/QĐ-HĐTĐKT 
ngày 15/8/2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Chi Lăng. 

- Đơn vị được kiểm tra: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị; công chức làm 
công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị và mời đại diện cấp ủy Đảng, 
công đoàn cơ sở, các tổ chức đoàn thể (đối với đơn vị xã, thị trấn). 

3. Thời gian kiểm tra  
 

Đoàn 
KT số 

Thời gian thực hiện Địa điểm làm việc  
(Tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra) 

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 
00 ngày 21/8/2018 

Ủy ban nhân dân xã Bằng Hữu 
1 

Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 
00 ngày 21/8/2018 

Ủy ban nhân dân xã Gia Lộc 

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 
00 ngày 23/8/2018 

Ủy ban nhân dân xã Chiến Thắng 
2 

Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 
00 ngày 23/8/2018 

Ủy ban nhân dân xã Vân Thủy 

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 
00 ngày 29/8/2018 

Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng 
3 

Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 
00 ngày 29/8/2018 

Ủy ban nhân dân xã Quang Lang 



 2 

Đoàn 
KT số 

Thời gian thực hiện Địa điểm làm việc  
(Tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra) 

Từ 07 giờ 30 đến 09 giờ 
30 ngày 30/8/2018 

Ban Dân vận Huyện ủy Chi Lăng 
4 

Từ 09 giờ 45 đến 11 giờ 
30 ngày 30/8/2018 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn huyện Chi Lăng 

Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 
00 ngày 30/8/2018 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên huyện Chi 
Lăng 5 

Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 
00 ngày 30/8/2018 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chi 
Lăng 

 4. Phương tiện 

 - Đoàn kiểm tra làm việc tại các cơ quan ở huyện: Các thành viên đoàn 
kiểm tra chủ động phương tiện đến địa điểm làm việc. 

  - Đoàn kiểm tra làm việc tại các xã: Văn phòng HĐND và UBND huyện 
bố trí phương tiện cho Đoàn theo lịch công tác.  

 Đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra bố trí thời gian, sắp xếp công việc 
chuyên môn tham gia đầy đủ chương trình kiểm tra theo đúng thời gian và thành 
phần./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện (B/c); 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; 
- Các thành viên Đoàn kiểm tra; 
- Lưu: VT, Phòng NV. 

TM. HỘI ĐỒNG 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THỨ NHẤT 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung  
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