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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-HĐTĐKT ngày 08/8/2022 của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng (TĐKT) huyện về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2022. 

Từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 18/11/2022, 02 đoàn kiểm tra đã tiến hành 

kiểm tra trực tiếp đối với 13/13 cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các xã (gồm: 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Cựu Chiến binh, Văn phòng HĐND và UBND, 

phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện và UBND các xã Chi Lăng, Hòa Bình, Bằng Mạc, Quan Sơn, Hữu 

Kiên, UBND thị trấn Chi Lăng, thị trấn Đồng Mỏ); UBND xã Gia Lộc, Vân Thủy, 

Chiến Thắng thực hiện kiểm tra qua báo cáo (sau đây gọi chung là các cơ quan, 

đơn vị). Kết thúc đợt kiểm tra, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện thông báo 

kết quả kiểm tra cụ thể như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

 Căn cứ nội dung Kế hoạch của Hội đồng TĐKT, các cơ quan, đơn vị đã chỉ 

đạo công chức chuyên môn xây dựng báo cáo trên cơ sở đề cương kèm theo Kế 

hoạch số 41/KH-HĐTĐKT ngày 08/8/2022, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu minh 

chứng để đoàn thực hiện việc kiểm tra; UBND các xã, thị trấn đã bố trí địa điểm, 

mời các thành phần liên quan tham dự làm việc cùng với đoàn kiểm tra. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

 02 Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra theo các nội dung yêu cầu của Kế 

hoạch số 41/KH-HĐTĐKT ngày 08/8/2022 của Hội đồng TĐKT huyện, trong đó 

tập trung kiểm tra về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác 

TĐKT năm 2022; kết quả triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; hoạt động 

của Hội đồng TĐKT; công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên 

tiến; công tác khen thưởng của các đơn vị; việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ 

thi đua, khen thưởng; công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng, cụ thể: 

 1. Về công tác triển khai thực hiện và ban hành theo thẩm quyền các 

văn bản nhằm cụ thể các quy định của pháp luật về TĐKT 

a) Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua, đăng ký chỉ tiêu thi 

đua và danh hiệu thi đua năm 2022 của cơ quan, đơn vị 

Công tác TĐKT đã được cấp ủy, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị quan tâm 

chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua kiểm tra cho thấy, ngay từ đầu năm, 13/13 cơ 

quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch triển khai công tác TĐKT; phát động phong 

trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, đột xuất; đăng ký thi đua, ký kết giao ước 

thi đua. 
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b) Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác thi đua khen 

thưởng 

Đối với các cơ quan, như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng HĐND và 

UBND, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện không trực tiếp ban hành các văn 

bản chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng mà tổ chức triển khai trực tiếp các văn 

bản chỉ đạo, thực hiện của cấp trên trực tiếp đến công chức trong cơ quan để thực 

hiện thông qua các cuộc họp cơ quan. 

Riêng Hội Cựu Chiến binh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân 

sự (do có tổ chức trực thuộc) và UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế 

hoạch tổ chức phát động triển khai phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. 

Kết thúc các đợt thi đua, cơ bản các đơn vị nêu trên đều tổ chức sơ kết, tổng kết, 

bình xét biểu dương khen thưởng tại đơn vị và lựa chọn các điển hình tiêu biểu đề 

nghị khen thưởng. 

c) Việc đăng ký giao ước thi đua và các danh hiệu thi đua của tập thể, cá 

nhân 

13/13 cơ quan, đơn vị đã chủ động đăng ký thi đua đối với tập thể và cá 

nhân; tham gia ký giao ước thi đua tại các khối cụm thi đua theo quy định. 

d) Về việc củng cố, kiện toàn, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

Thi đua – Khen thưởng tại cơ quan, đơn vị 

Đối với các cơ quan, đoàn thể huyện không thành lập Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng riêng. Người đứng đầu cơ quan là người triển khai các phong trào thi 

đua yêu nước và chủ trì cuộc họp toàn thể công chức, người lao động cơ quan để 

thực hiện việc đánh giá kết quả phong trào thi đua, bình xét đề nghị tặng các danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý 

theo quy định. 

Đối với Hội đồng TĐKT Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các xã, thị trấn cơ bản được củng cố, kiện toàn, bổ sung sửa đổi kịp thời, 

các thành viên Hội đồng đã làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho cấp ủy đảng và 

chính quyền cơ quan, đơn vị về công tác TĐKT. Hội đồng TĐKT các xã, thị trấn 

đã tổ chức họp theo quy chế để thảo luận, quyết định nhiệm vụ công tác trọng tâm 

của Hội đồng, xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua...  

Tuy nhiên, còn có đơn vị chưa kịp thời kiện toàn Hội đồng TĐKT khi có 

thay đổi về nhân sự (UBND thị trấn Chi Lăng), chưa đúng thể thức văn bản (xã 

Hòa Bình, xã Chi Lăng) chưa đúng theo Quy định tại Quyết định số 4082/QĐ-

UBND ngày 23/10/2022 của UBND huyện (xã Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng); chưa 

ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT (thị trấn Chi Lăng, Hòa Bình) 

quy định về công tác thi đua khen thưởng (UBND thị trấn Chi Lăng). 

2. Công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua 

* Kết quả tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính 

trị năm 2022 của cơ quan, đơn vị 
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Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi 

đua tới toàn thể cán bộ trong cơ quan, đơn vị, tổ chức ký kết giao ước thi đua đối 

với các đơn vị trực thuộc. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 

chuyên môn của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm đã được 

xác định từ đầu năm và những nhiệm vụ mới phát sinh. Năm 2022 mặc dù bị ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19, lũ lụt nhưng các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, khắc 

phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: Kết quả thực hiện nhiệm 

vụ chính trị được giao đến thời điểm kiểm tra hầu hết các cơ quan đơn vị đã hoàn 

thành nhiệm vụ được giao từ 80 - 90% kế hoạch trở lên, trong đó có nhiệm vụ, chỉ 

tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. 

* Kết quả triển khai, thực hiện đợt thi đợt thi đua đặc biệt lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022)  

Thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 595 năm 

Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022)  

13/13 cơ quan, đơn vị đã phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng tham gia đợt thi 

đua, có đăng ký các phần việc, nhiệm vụ đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022). Kết 

thúc đợt thi đua Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân 

thuộc các cơ quan: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự, xã Chi Lăng thị trấn Chi 

Lăng, thị trấn Đồng Mỏ, xã Bằng Mạc, xã Hòa Bình, Hữu Kiên. 

* Kết quả triển khai, thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo 

chuyên đề khác do cơ quan, đơn vị phát động,... 

Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị đa số đều chú trọng làm tốt công tác biểu 

dương khen thưởng các điển hình tiến tiến. Điểm nổi bật, đa dạng các hình thức 

khen thưởng và thường xuyên hơn, số lượng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể 

điển hình tăng so với những năm trước đó, đặc biệt việc khen thưởng đối với người 

lao động trực tiếp đã được quan tâm hơn.  

Việc bình xét thi đua, khen thưởng cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định 

của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Các cơ quan, đơn vị đã 

quan tâm khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân là người 

lao động trực tiếp. Quan tâm khen thưởng theo thẩm quyền khi kết thúc các đợt thi 

đua. 

* Kết quả công tác xây dựng, giới thiệu gương điển hình tiên tiến tiêu 

biểu, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến 

Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm công tác xây dựng và nhân rộng điển hình 

tiên tiến như: Xây dựng kế hoạch cụ thể để xây dựng điển hình tiên tiến, phát hiện, 

bồi dưỡng các mô hình điển hình mới. Phối hợp làm tốt nhân rộng điển hình tiên 

tiến tại cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng,... Thông qua 

phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến có tác dụng giáo 

dục, nêu gương cho các tập thể, cá nhân học tập làm theo. 
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* Kết quả tham gia các hoạt động của cụm thi đua (đối với đơn vị Trưởng, 

Phó cụm thi đua) 

Trong 13 cơ quan, đơn vị được kiểm tra có Văn phòng HĐND và UBND 

huyện là đơn vị Trưởng cụm khối cụm thi đua các cơ quan tham mưu - tổng hợp, 

Hội Cựu Chiến binh là Phó cụm thi đua các tổ chức chính trị xã hội, xã Hòa Bình 

là phó cụm thi đua các xã khu vực núi đá đã thực hiện tốt vai trò của Trưởng cụm, 

Phó cụm ban hành đầy đủ kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Cụm, ký 

giao ước thi đua, có phát động thi đua và các hoạt động của cụm đảm bảo chế độ 

thông tin, báo cáo kịp thời; xã Hòa Bình đã có đổi mới trong tổ chức hội nghị sơ 

kết công tác thi đua khen thưởng, quan tâm tổ chức giao lưu, nhân rộng các điển 

hình tiên tiến của các xã trong cụm thi đua các xã khu vực núi đá. 

3. Công tác khác 

* Về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định 

Các đơn vị được kiểm tra đều thực hiện báo cáo theo quy định. 

* Việc sử dụng, quản lý quỹ thi đua, khen thưởng (đối với UBND các xã, 

thị trấn) 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Luật TĐKT và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế qua danh sách ký nhận 

tiền khen thưởng của các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen do 

có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tiền khen thưởng chưa được thực 

hiện theo quy định tại tại Khoản 2 Điều 68 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP “tiền 

thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn lên số hàng chục 

ngàn đồng tiền Việt Nam”, mà vẫn để nguyên số tiền chưa làm tròn (VD: Mức 

khen thưởng đối với cá nhân là 0,15 x 1.490.000 = 223.500 đồng; tập thể là 0,3 x 

1.490.000 = 447.000đ) (xã Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Đồng Mỏ).  

* Công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ và sổ sách nghiệp vụ thi đua, khen 

thưởng 

Cơ bản các cơ quan, đơn vị đã thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ 

khen thưởng đúng quy định, thuận lợi cho việc tra cứu, theo dõi. Tuy nhiên, vẫn 

còn một số xã, thị trấn công tác lưu trữ chưa khoa học, chưa đầy đủ, khi được kiểm 

tra có hồ sơ có báo cáo tóm tắt, nhưng thiếu chữ ký của người làm báo cáo, báo 

cáo chưa đúng mẫu quy định; có hồ sơ thiếu Tờ trình đề nghị khen thưởng của tổ 

chức hội; chưa có tóm tắt thành tích kèm tờ trình; biên bản họp xét thi đua khen 

thưởng không có chữ ký của chủ tọa, thư ký; chưa lưu biên bản họp Hội đồng 

TĐKT cùng hồ sơ khen thưởng... (như UBND các xã: Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng, 

Hòa Bình). 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá chung 

Các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm túc 

chương trình, nội dung kế hoạch kiểm tra cơ bản đúng theo nội dung yêu cầu, bố 

trí thành phần tham dự kiểm tra cơ bản đầy đủ theo yêu cầu và tạo điều kiện giúp 

cho đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. 
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Việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại 13 đơn vị được 

kiểm tra, cơ bản đã đi vào nề nếp, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện, của 

ngành; nội dung, giải pháp thực hiện có đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần 

thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của huyện. 

Qua công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp 

ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối 

hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác TĐKT; đồng thời chỉ ra được 

những mặt mạnh, mặt hạn chế yếu kém của đơn vị giúp cho đơn vị kịp thời có biện 

pháp khắc phục để phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đạt được 

hiệu quả. 

2. Ưu điểm 

Công tác thi đua, khen thưởng đã được cấp ủy đảng, chính quyền các đơn vị 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả. Phong trào thi đua đã bám sát 

nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và trở thành động lực thúc đẩy, động 

viên, lôi cuốn, khuyến khích các cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, 

sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Hoạt động của Hội đồng TĐKT các xã, thị trấn được duy trì thường xuyên, 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được các đơn vị quan tâm. 

Công tác khen thưởng đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện đi 

vào nề nếp. Đã quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. 100% 

các đơn vị được kiểm tra không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về khen thưởng. 

Công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ khen thưởng cơ bản được sắp xếp khoa 

học, đúng quy định, thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi. 

3. Hạn chế cần khắc phục 

- Báo cáo của một số đơn vị còn thiếu các số liệu minh chứng, chưa bám sát 

nội dung yêu cầu của kế hoạch kiểm tra, chưa đánh giá làm rõ kết quả đạt được từ 

các phong trào thi đua. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến tại một số cơ 

quan, đơn vị hiệu quả chưa cao; công tác phát hiện, xây dựng các mô hình mới, 

điển hình mới chưa được quan tâm chú trọng thường xuyên.  

- Hội đồng TĐKT của một số xã, thị trấn hoạt động chưa thực sự có hiệu 

quả, chưa phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ, chủ yếu là xét khen thưởng, chưa 

chú trọng chỉ đạo các phong trào thi đua của đơn vị. 

- Còn có đơn vị chưa kịp thời kiện toàn Hội đồng TĐKT khi có thay đổi về 

nhân sự (UBND thị trấn Chi Lăng), chưa đúng thể thức văn bản (xã Hòa Bình, xã 

Chi Lăng) chưa đúng theo Quy định tại Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 

23/10/2022 của UBND huyện (xã Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng); chưa ban hành quy 

chế hoạt động của Hội đồng TĐKT (thị trấn Chi Lăng, Hòa Bình) quy định về 

công tác thi đua khen thưởng (UBND thị trấn Chi Lăng). 

- Một số xã, thị trấn danh sách ký nhận tiền khen thưởng của các tập thể, cá 

nhân được Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen chưa được thực hiện theo quy định 
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với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn lên số hàng chục ngàn đồng tiền Việt 

Nam”, mà vẫn để nguyên số tiền chưa làm tròn (VD: Mức khen thưởng đối với cá 

nhân là 0,15 x 1.490.000 = 223.500 đồng; tập thể là 0,3 x 1.490.000 = 447.000đ).  

- Công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ khen thưởng của một số xã, thị trấn chưa 

đảm bảo theo quy định. 

IV. ĐỀ NGHỊ  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực 

hiện tốt các nội dung về công tác Thi đua, Khen thưởng tại cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn. Kịp thời triển khai thực hiện khắc phục những hạn chế đã 

được chỉ ra ở trên, báo cáo kết quả khắc phục gửi Hội đồng thi đua khen thưởng 

huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/01/2023. 

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác Thi 

đua, Khen thưởng tại một số cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị; UBND các xã, thị 

trấn được kiểm tra; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Lưu: VT, Phòng NV. 

TM. HỘI ĐỒNG 

 PHÓ CHỦ TỊCH THỨ NHẤT 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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