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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động 

 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã Ninh Thọ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THỌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 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 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tỉnh 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của 

UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng thị xã 

Ninh Hòa 

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của 

UBND xã Ninh Thọ ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng xã Ninh 

Thọ; 

 Xét đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê xã Ninh Thọ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội 

đồng Thi đua – Khen thưởng xã Ninh Thọ. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê, các ngành, đoàn thể, các đơn 

vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định 

này thay thế Quyết định số 54/QĐ-CT.UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch 

UBND xã Ninh Thọ./. 

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH 
- Như điều 3;                                                                       
- Hội đồng TĐKT thị xã; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã;  

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, HĐTĐKT.          

         Võ Khánh Đăng 
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QUY CHẾ 

Hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã Ninh Thọ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-CT.UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 

của Chủ tịch UBND xã Ninh Thọ) 

 

Chương I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG 

Điều 1. Chức năng 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã Ninh Thọ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) 

là cơ quan tham mưu cho Chủ tịch UBND xã về công tác thi đua, khen thưởng 

của xã Ninh Thọ. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã phát động các phong trào thi đua trên 

địa bàn xã. 

2. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen 

thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi 

đua yêu nước từng năm và từng giai đoạn. 

3. Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã kiểm tra, giám sát các phong trào thi 

đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

4. Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã tặng danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng theo quy định. 

Chương II 

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng 

Chủ tịch UBND xã là Chủ tịch Hội đồng, lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động 

của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND xã về toàn bộ hoạt động 
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của Hội đồng; chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng. 

Điều 4. Phó Chủ tịch Hội đồng 

Phó Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

- Giúp và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về những nhiệm vụ 

được phân công; ký duyệt các văn bản của Hội đồng, chủ trì các phiên họp của 

Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. 

- Đề xuất chủ trương, kế hoạch và hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc tổ 

chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 

- Chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện các phong trào thi đua theo ngành, 

lĩnh vực chưa được phân công cho các thành viên Hội đồng phụ trách. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công 

Điều 5. Các thành viên Hội đồng 

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua yêu nước thuộc phạm 

vi lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Công chức Văn phòng – Thống kê - Phó thường trực phụ trách công tác 

tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác 

thi đua, khen thưởng, thực hiện nhiệm vụ thư ký Hội đồng, tổng hợp hồ sơ trình 

Hội đồng xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

- Trưởng Công an xã: Theo dõi phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” và các phong trào thi đua trong xây dựng lực lượng Công an xã. 

- Trưởng Khối Dân vận: Chỉ đạo, theo dõi công tác vận động cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân theo dõi phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kiểm tra, theo dõi 

việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, BND thôn. 

- Chủ tịch UBMTTQVN: Chỉ đạo, theo dõi các phong trào thi đua của Mặt 

trận và các đoàn thể. Phối hợp tổ chức, vận động quần chúng tham gia các 

phong trào thi đua, chỉ đạo phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”…. 

- Chủ tịch Hội CCB: Chỉ đạo, theo dõi phong trào thi đua xây dựng Cựu 

chiến binh gương mẫu đối với cán bộ, hội viên … và thi đua xây dựng các tổ 

chức hội cơ sở vững mạnh. 
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- Chủ tịch Hội LHPN: Chỉ đạo, theo dõi phong trào thi đua Phụ nữ tích cực 

học tập, lao động sáng tạo đối với cán bộ, hội viên… và thi đua xây dựng các tổ 

chức hội cơ sở vững mạnh. 

- Chủ tịch Hội Nông dân: Chỉ đạo, theo dõi phong trào thi đua Nông dân 

sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng Nông thôn mới …và thi đua xây 

dựng các tổ chức hội cơ sở vững mạnh 

- Bí thư Đoàn TNCSHCM: Chỉ đạo, theo dõi phong trào thi đua Thanh niên 

xung kích phát triển KT-XH, bảo vệ Tổ quốc, đồng hành cùng thanh niên lập 

thân, lập nghiệp…và thi đua xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh. 

- Các thành viên còn lại thực hiện các nhiệm vị khi Chủ tịch Hội đồng phân 

công. 

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, nếu vắng mặt phải báo cáo 

Chủ tịch Hội đồng, tham gia góp ý, bình xét các tập thể, cá nhân đề nghị Chủ 

tịch UBND xã khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

Điều 6. Thường trực Hội đồng 

Thường trực Hội đồng gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và PCT thường trực 

có nhiệm vụ: 

1. Lập kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng. 

2. Xử lý những vấn đề phát sinh đột xuất như: Khen thưởng chuyên đề, đột 

xuất đối với các tập thể, cá nhân cần có ý kiến của tập thể nhưng không thể chờ 

đến kỳ họp hoặc không tổ chức họp đột xuất được, sau đó phải báo cáo lại kết 

quả giải quyết các nội dung với Hội đồng trong phiên họp gần nhất. 

Chương III 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

 Điều 8. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng 

 1. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định 

theo đa số. 

 2. Hội đồng quyết định tập thể những vấn đề sau: 

 a) Đề xuất ác chủ trương, chính sách, biện pháp triển khai công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn xã theo đúng các quy định của Nhà nước và 
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nhiệm vụ UBND xã giao. 

 b) Quyết định kế hoạch, chương trình công tác theo chỉ đạo của Hội đồng 

TĐKT thị xã và UBND thị xã 

 c) Xét và đề nghị khen thưởng theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quy chế 

này. 

 Điều 9. Chế độ họp của Hội đồng 

 Hội đồng họp định kỳ 6 tháng 01 lần; nội dung họp nhằm đánh giá công 

tác của Hội đồng, đề xuất phương án, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và 

công tác khen thưởng 6 tháng, năm tiếp theo. 

 2. Xét duyệt và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, 

cá nhân theo quy định.  

 Điều 10. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng 

 Hội đồng tham mưu cho Chủ tịch UBND xã kiểm tra, giám sát các phong 

trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen 

thưởng của cơ quan. 

 1. Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra hằng năm đối với các phong 

trào thi đua và thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen 

thưởng trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt để thực hiện. 

 2. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm tham gia kiểm tra, giám 

sát khi được phân công nhiệm vụ. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 11. Quy chế này làm căn cứ để Hội đồng hoạt động và các thành 

viên hội đồng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này. 

 Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các thành viên Hội 

đồng và các đơn vị có liên quan phản ánh về thường trực Hội đồng Thi đua – 

Khen thưởng xã để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND xã xem xét, điều chỉnh cho 

phù hợp./. 
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