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UBND XÃ HÀ KỲ
HỘI ĐỒNG TĐKT

Số:      /CV - TĐKT
V/v tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Kỳ, ngày      tháng 11 năm 2022

Kính gửi: - Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể của xã;
   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND  xã;

- Các thôn, khu dân cư.

Thực hiện Công văn số 68/HĐTĐKT-TĐKT ngày 04/11/2022 của Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện Tứ Kỳ về việc tổng kết công tác thi đua, khen 
thưởng năm 2022, để tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 được bảo 
đảm thời gian và theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã đề nghị các 
Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã; các 
thôn, khu dân cư thực hiện một số nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
Đánh giá vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, 

tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị và địa phương 
và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ.

 1.2. Yêu cầu.
- Việc tổng kết phải được tiến hành theo quy định; công tác bình xét, suy 

tôn đề nghị khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối 
tượng, đúng thành tích theo tiêu chuẩn quy định của Luật thi đua, khen thưởng và 
các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Không khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá 
nhân (kể cả những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác) 
vi phạm một trong các quy định sau: Không đăng ký thi đua; vi phạm chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ 
quan, đơn vị; không hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; nghĩa 
vụ thuế, bảo hiểm xã hội; an ninh trật tự; không hoàn thành nhiệm vụ cải cách 
hành chính.

- Chưa khen thưởng hoặc chưa đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá 
nhân có đơn thư khiếu kiện, có dấu hiệu mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực... 
đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.



2

2. Nội dung tổng kết phong trào thi đua năm 2022
Công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 

hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng;
- Đánh giá vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể trong tổ chức phát động các phong trào thi đua; tác dụng của công tác thi 
đua, khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ;

- Nêu rõ biện pháp, phương pháp tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển 
hình tiên tiến;

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế; nguyên nhân tồn tại; giải pháp, biện pháp tổ 
chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua và đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong các năm tiếp theo;

3. Công tác bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng
- Kết thúc năm 2022, căn cứ vào đăng ký thi đua đầu năm và thành tích của 

tập thể, cá nhân đạt được, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức bình xét thi đua, 
tổng hợp kết quả, hoàn thiện hồ sơ gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua 
- Khen thưởng cấp trên theo quy định.

- Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022 chính thức 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Vì vậy, việc bình xét khen thưởng vẫn 
đảm bảo theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị 
định số 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; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 
04/11/2019 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 05/2020/TTBNV ngày 09/11/2020 của 
Bộ Nội vụ; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh 
Hải Dương ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 
và Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của UBND 
huyện ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện và 
một số văn bản quy định hiện hành.

4. Hồ sơ và thời gian đề nghị khen thưởng
4.1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp xã: Phải được số hoá; thực hiện việc nộp 

và xử lý hồ sơ trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
được hướng dẫn tại các văn bản: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 
của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-
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CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định số 45/2020/NĐCP ngày 08/4/2020 
của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 được công bố trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: 
http://dichvucong.haiduong.gov.vn

- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng.
+ Biên bản họp xét thi đua
+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (Theo Mẫu 

báo cáo tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 
Chính phủ) có đóng dấu giáp lai.

4.2. Thời gian
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp trước ngày 12/12/2022.
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức, 

triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như kính gửi,
- Lưu: HĐTĐKT.

TM. CHỦ TỊCH HĐTĐKT
CHỦ TỊCH

Phạm Văn An

http://dichvucong.haiduong.gov.vn
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