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KẾ HOẠCH 

    Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác  

thi đua, khen thưởng năm 2021 
  

 Thực hiện Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. 

  UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi 

đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã những kiến thức 

cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng 

công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

Nội dung tập huấn phải trọng tâm, thiết thực và đảm bảo tiết kiệm thời 

gian, chi phí. Lớp tập huấn phải được tổ chức chặt chẽ; kết thúc tập huấn đội 

ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng phải nắm bắt được các quy định mới của 

Trung ương, tỉnh và của thành phố về công tác thi đua, khen thưởng.  

II. NỘI DUNG  

1. Triển khai những nội dung cần lưu ý trong Quy định về công tác khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; triển khai Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2021 về việc Bãi bỏ điểm h khoản 1 Điều 4 quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (được bổ sung 

tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh);  

2. Hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến; 

xây dựng hướng dẫn khen thưởng chuyên đề. 

3. Hướng dẫn viết báo cáo thành tích…(theo biểu mẫu trong Nghị định 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng) 

4. Hướng dẫn tổ chức hoạt động cụm thi đua, quy trình xét danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng, chấm điểm thi đua năm 2021; Hướng dẫn thủ tục 

hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp; 

5. Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. 
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III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

1. Thành phần: Dự kiến 110 người. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố;  

- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND thành phố: Mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo, 01 công chức phụ trách công tác 

thi đua, khen thưởng; 

- Công an thành phố: Cử 01 cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng 

về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

- UBND các phường, xã: Cử 01 đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân; 01 

công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; 

- Các đơn vị trường học công lập: Đại diện BGH nhà trường. 

2. Thời gian: Dự kiến trong tháng 11 năm 2021. Thời gian cụ thể sẽ có 

giấy mời sau. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng IV - UBND thành phố, số 02, đường Lê 

Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí công tác thi đua, khen thưởng phân bổ cho phòng Nội vụ. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu: 

1. Phòng Nội vụ: Thực hiện công tác tổ chức Hội nghị; Chuẩn bị tài liệu, 

liên hệ báo cáo viên và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị; xây dựng 

dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố 

cân đối kinh phí tổ chức Hội nghị. 

3. Văn phòng HĐND - UBND thành phố chuẩn bị hội trường, phối hợp 

phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác.  

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị ma 

két, âm thanh, mic không dây phục vụ Hội nghị.  
 

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đảng, đoàn thể; Ủy ban 

nhân dân các phường, xã bố trí tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia Hội nghị đúng đối tượng, đảm bảo thời gian theo quy định./.  
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Ban TĐKT tỉnh; 
- TT Thành ủy (B/c);                  

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; 

- CPVP, CVTH-NC; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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