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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2021 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2072/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND xã Ninh Thọ năm 2021 và chỉ 

thị số 01/CT-UBND ngày 09/2/2021 của Chủ tịch UBND xã Ninh Thọ về việc phát 

động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã 

Ninh Thọ năm 2021. 

Nay UBND xã Ninh Thọ xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Mục đích kiểm tra  

Việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng nhằm đánh giá lại việc thực hiện 

của cán bộ, công chức thời gian qua; kịp thời phát huy các mặt tích cực đạt được 

cũng như chấn chỉnh lại thiếu sót, hạn chế, đưa việc thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng, 

nâng cao chất lượng hoạt động và duy trì ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng; Đề 

cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định. 

II. Đối tượng kiểm tra  

- Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách (gọi chung là 

cán bộ công chức) đang công tác tại UBND xã Ninh Thọ. 

- Công chức phụ trách công tác thi đua-khen thưởng 

III. Hình thức kiểm tra  

- Kiểm tra công tác khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng (nếu có) 

  - Kiểm tra đột xuất theo kế hoạch của Tổ kiểm tra. 

 - Kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng 

 - Kiểm tra công tác trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng. 

IV. Nội dung kiểm tra  

- Kiểm tra việc cán bộ, công chức, KCT thực hiện đăng ký thực hiện các 

phong trào thi đua.  



- Kiểm tra việc thực hiện những việc cán bộ, công chức không được làm theo 

quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các quy định có liên quan. 

  - Kiểm tra trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. 

 V. Tổ chức thực hiện:  

1. Thời gian thực hiện: 01/01/2021 đến hết tháng 8/2021  

2. Trách nhiệm của công chức văn phòng – thống kê phụ trách công tác thi 

đua, khen thưởng:  Căn cứ kế hoạch của UBND thị xã Ninh Hòa, UBND xã Ninh 

Thọ tham mưu lãnh đạo UBND xã ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra, theo 

dõi tình hình thực hiện tổng hợp báo cáo gửi về phòng Nội vụ, UBND xã trước 

ngày 15/10/2021 

3.Trách nhiệm của cán bộ, công chức: Triển khai thực hiện các văn bản của 

cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại UBND xã Ninh 

Thọ.  Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức nghiêm túc chấp hành kế hoạch này./. 

  

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận:                                                                              CHỦ TỊCH 
- Phòng Nội vụ (b/c); 

- HĐTĐKT xã; 

- Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT – các PCT; 

- Toàn thể CB,CC; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

      Võ Khánh Đăng 
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