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KẾ HOẠCH 

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 

 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-TTCP ngày 29 tháng 01 năm 2019 của 

Thanh tra Chính phủ về tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc phát động phong trào thi đua năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về công tác thi đua khen thưởng năm 2019; 

Thanh tra tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2019 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh 

thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện các nhiệm vụ, công tác chuyên 

môn. Thiết thực lập thành tích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

năm 2019, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và kỷ 

niệm 50 năm thựuc hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 520 năm thành lập 

tỉnh Cao Bằng; 69 năm ngày giải phóng Cao Bằng. 

- Nâng cao chất lương công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt Luật thi 

đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện khen thưởng 

đúng người đúng người, đúng việc trong đó đặc biệt quan tâm đến tập thể nhỏ và 

người lao động trực tiếp; chú trọng công tác xây dựng, phát hiện và nhân rộng 

điển hình tiên tiến. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; xác định 

rõ biện pháp tổ chức thực hiện; đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu thi đua; 

tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng 

tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được 

giao. 

Công tác thi đua khen thưởng gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 

trị của ngành, của đơn vị theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành, địa phương 

trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
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nhũng nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế của địa 

phương. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung thực hiện trong quý I năm 2019 

- Thực hiện Tổng kết thi đua 2018; ký kết giao ước thi đua 2019 tại Khối 

thi đua Nội chính. 

- Đăng ký thi đua năm 2019 với Hội đồng Thi đua khen thưởng- Thanh tra 

Chính phủ và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. 

- Thực hiện Phát động phong trào thi đua năm 2019. 

- Thực hiện ký kết giao ước thi đua 2019 Thanh tra các tỉnh Biên giới 

miền núi phía Bắc (Cụm thi đua số IV) tại Thanh tra tỉnh Điện Biên. 

- Xây dựng Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2019. 

2. Nội dung thực hiện trong quý II năm 2019 

- Phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

29/01/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phát động phong trào thi đua năm 

2019. 

- Thực hiện báo cáo sơ kết công tác công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng 

đầu năm 2019 và các báo cáo liên quan khác; 

- Tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 

2019 của Khối thi đua số IV, Cụm thi đua số IV (nếu có). 

- Tham dự, phát động các phòng trào thi đua theo hướng dẫn của Thanh 

tra Chính phủ, UBND tỉnh. 

3. Nội dung thực hiện trong quý III năm 2019 

- Phát động các phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh và 

dựa vào tình hình thực tế để phát động đến toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra 

tỉnh và Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo quy định. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng đối với 

Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành. 

- Tổ chức bình xét khen thưởng cho các đợt phát động thi đua chuyên đề, 

ngắn ngày. 

4. Nội dung thực hiện trong quý IV năm 2019 

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 do 

UBND tỉnh (Ban thi đua khen thưởng tỉnh) tổ chức. 

- Thực hiện kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng trong Cụm thi đua 

số IV. 

- Thực hiện báo cáo tổng kết công tác công tác thi đua, khen thưởng năm 

2019 và các báo cáo liên quan khác; 
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- Tham gia Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 

trong Cụm thi đua số IV, Khối thi đua số IV. 

- Tổ chức bình xét khen thưởng năm 2019 cho cán bộ, công chức Thanh 

tra tỉnh và Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành và đề nghị cấp trên 

khen thưởng. 

- Tiếp tục giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng điển hình tiên 

tiến. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Văn phòng Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra và tổng hợp về 

kết quả thi đua khen thưởng. Tham mưu đề xuất kịp thời các biện pháp cần thiết 

với Hội đồng thi đua khen thưởng Thanh tra tỉnh. 

2. Đề nghị các phòng thuộc Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện theo Kế 

hoạch này. Thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả, thiết thực góp phần 

thực hiện nhiệm vụ công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 

thanh tra năm 2019. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2019 

của Thanh tra tỉnh Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT, Vụ TCCB-TTCP;  

- Ban TĐKT tỉnh (Sở Nội vụ); 

- Cụm TĐ số IV; 

- Khối TĐ Nội chính;                              ĐT 

- Cổng thông tin TTr; 

- Lãnh đạo TTr tỉnh 

- Các phòng thuộc TTr tỉnh; 

- CVP; PCVP; 

- Lưu: VT, HS(3 bộ). 

 CHÁNH THANH TRA 

  

 
 

 

 

 

Hoàng Tiến Khang  
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