
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021 

 

 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 14/6/2005; 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 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ  Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;  

Ủy ban nhân dân huyện Yên Định xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Lập kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng nhằm từng bước nâng cao 

hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện. 

- Nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm cho 

phong thi đua trở thành động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh 

tế - xã hội năm 2021. 

- Đánh giá đúng thành tích của các tập thể, cá nhân và thực hiện khen 

thưởng một cách dân chủ, công khai nhằm phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, tạo chuyển biến về chất trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

- Từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện đi vào 

hoạt động thống nhất, có hiệu quả.  

Từ mục đích đó, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 cần rõ 

ràng, cụ thể và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Nội dung, kế hoạch quý I: 

- Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện tổ chức hội nghị xét các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

tổng kết công tác năm 2020 đề nghị các cấp khen thưởng. Hoàn thiện hồ sơ của các 

tập thể, cá nhân khen tổng kết năm 2020 trình Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh theo 

đúng thời gian quy định.  
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- Ban hành Quyết định phân cụm thi đua và phân công các thành viên Hội 

đồng TĐKT chỉ đạo, theo dõi các cụm thi đua 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2020, phát động phong trào 

thi đua yêu nước năm 2021 huyện Yên Định. 

- Hưởng ứng phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện triển khai, hướng dẫn các đơn vị, các xã, thị trấn, các cơ quan, 

đơn vị đăng ký thi đua và đăng ký thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác TĐKT và việc thực hiện Quyết định số 

09/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc 

ban hành Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu 

kiểu mẫu. 

- Thực hiện khen thưởng thường xuyên và khen thưởng đột xuất đảm bảo theo 

đúng quy dịnh. 

2. Nội dung, kế hoạch quý II: 

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định thành tích của các trường học để chuẩn bị cho 

Hội nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện vào tháng 6 và hoàn thiện hồ 

sơ nộp tỉnh theo đúng thời gian quy định. 

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước theo chuyên đề, giai đoạn của huyện, 

đặc biệt phát động phong trào thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. 

- Kiểm tra công tác TĐKT và việc thực hiện Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại một số xã, thị trấn, cơ 

quan, đơn vị theo kế hoạch. 

- Hướng dẫn các cụm thi đua trong toàn huyện sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 

về công tác thi đua, khen thưởng. 

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng  

- Thực hiện khen thưởng thường xuyên và khen thưởng đột xuất đảm bảo theo 

đúng quy định. 

3. Nội dung, kế hoạch quý III: 

- Xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua cuối năm cho các cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn.  

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước theo chuyên đề, giai đoạn của huyện 

- Thực hiện khen thưởng thường xuyên và khen thưởng đột xuất đảm bảo theo 

đúng quy định. 
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4. Nội dung, kế hoạch quý IV: 

- Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác thi đua, 

khen thưởng của các cụm thi đua trong huyện và báo cáo kết quả kiểm tra, giám 

sát năm 2021. 

- Hướng dẫn các các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổng hợp đề tài khoa học, 

sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân gửi về Hội đồng khoa học sáng kiến huyện 

công nhận và xếp loại. 

- Tham gia thực hiện tốt hoạt động của Cụm thi đua số II các huyện đồng 

bằng của tỉnh Thanh Hóa tổ chức. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xét công nhận và đề nghị 

các cấp công nhận các danh hiệu kiểu mẫu. 

- Hướng dẫn các cụm thi đua, các đơn vị thực hiện học tập, tham quan các 

mô hình điển hình tiên tiến và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. 

- Tổng hợp các chỉ tiêu của huyện năm 2021 để phục vụ tốt cho công tác tự 

chấm điểm của huyện. 

- Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị xét khen thưởng tổng kết 

năm 2021 của UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. 

- Thực hiện khen thưởng tổng kết công tác năm 2021 cho các cơ quan, đơn 

vị và khen thưởng đột xuất đảm bảo theo quy định. 

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Các đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền 

thống thi đua yêu nước, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc tiếp tục đẩy mạnh 

việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong 

trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động 

viên, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước 

trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Bám sát kế hoạch của các đơn vị về việc đăng ký xây dựng mô hình mới, 

xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu để đánh giá, chấm điểm thi đua cuối năm. 

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

và nâng cao hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp đối với công 

tác thi đua, khen thưởng, cụ thể: 

- Xây dựng kế hoạch và phân công thành viên Hội đồng thi đua - khen 

thưởng theo dõi, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. 

- Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua, các chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu 

năm theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng; chú trọng đến việc đăng ký xây 
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dựng các danh hiệu kiểu mẫu; thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị 

trong cụm trên địa bàn toàn huyện.  

- Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của huyện, các đơn vị, các xã, thị 

trấn tổ chức phát động phong trào thi đua cụ thể, sâu rộng đến các thôn, khu phố. 

- Gắn công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn với đánh giá phong trào thi 

đua và bình xét khen thưởng; tăng cường đổi mới phương thức phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong tổ chức phong trào 

thi đua; coi trọng tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm. 

- Các cụm thi đua thực hiện tốt hình thức tham quan, học tập các mô hình, 

điển hình tiên tiến, thẩm định kết quả chấm điểm thi đua cuối năm đối với 100% 

đơn vị trong cụm. 

3. Ngoài việc tổ chức tốt các phong trào thi đua chung do Trung ương, tỉnh, 

huyện phát động, các đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và 

tình hình cụ thể để tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp, có hiệu quả 

thiết thực, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch địa phương, 

đơn vị, cụ thể:  

- Có các giải pháp tích cực để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. 

- Động viên mọi nguồn lực, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao 

năng suất, chất lượng lao động, tạo ra nhiều sản phẩm có ích cho xã hội. 

- Triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế dân 

chủ ở cơ quan, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; đẩy lùi tệ quan 

liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

- Tích cực phát động và duy trì các phong trào thi đua trong lĩnh vực xã hội 

trên địa bàn, trong đó cần quan tâm đến các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chương 

trình giảm nghèo ở nông thôn; chống bệnh thành tích trong thi đua. 

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua giữa 

các cụm thi đua để đảm bảo công khai, dân chủ trong khen thưởng 

5. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những 

cá nhân có hành động dũng cảm trong cộng đồng; quan tâm, chủ động đề xuất 

khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch và nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước của Ủy 

ban nhân dân huyện năm 2021, các đơn vị, các xã, thị trấn chủ động xây dựng 

chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; tích cực chỉ đạo 

thực hiện kế hoạch, phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo 
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chuyên đề; theo dõi, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng công 

bằng, chính xác, góp phần hoàn thành có chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, các xã, thị trấn tăng cường tuyên 

truyền Luật thi đua, khen thưởng; tình hình tổ chức các phong trào thi đua; nêu 

gương người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình tiên tiến, các công dân kiểu mẫu, 

các gia đình kiểu mẫu. 

3. Các thành viên được phân công chỉ đạo báo cáo về Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày ngày 30 tháng 6 năm 2021 và trước 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn. 

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể có kế hoạch phát động 

phong trào thi đua theo từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời vận động các tầng lớp nhân 

dân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Định kỳ 6 

tháng, một năm có báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng Thi đua, khen thưởng 

huyện (qua phòng Nội vụ). 

5. Phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng 

huyện) tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phát động các phong trào thi đua, 

xây dựng mô hình trên trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội; quốc phòng - an 

ninh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện năm 2021 

và trực tiếp hướng dẫn cho các đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện 

tốt kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021./. 

Nơi nhận:    

- Các thành viên HĐTĐKT huyện;  

- MTTQ và các Đoàn thể cấp huyện;                                                                     

- UBND các xã, thị trấn;   

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Tiến Dũng 
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