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UBND TỈNH TUYÊN QUANG                                         

KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH  

 

Số: 53/KH - KTĐNC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 9 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 

của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang 

------ 

 Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua Nội chính tỉnh 

Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 108 ngày 13/5/2019 của Khối); 

Kế hoạch số 05/KH-KTĐNC ngày 03/02/2020 về về phát động phong trào thi 

đua năm 2020, Khối thi đua nội chính tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị 

tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ, chỉ tiêu trong các phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020; 

chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp 

khắc phục, tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong 

năm 2021.  

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức Hội nghị phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đánh giá thực 

chất kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, của từng 

ngành và các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của các cơ quan, đơn vị 

trong Khối thi đua Nội chính. 

II. NỘI DUNG   

1. Nội dung Hội nghị 

- Đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, đề ra phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 của Khối thi đua. 

- Thảo luận, đóng góp ý kiến của đại biểu về kết quả công tác thi đua, khen 

thưởng của Khối Thi đua năm 2020. 

- Tham luận của một số đơn vị có thành tích tiêu biểu, điển hình trong các 

phong trào thi đua.  

- Thông báo kết quả đánh giá, chấm điểm của các đơn vị thành viên  Khối 

thi đua. 
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- Bình xét, suy tôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng 

khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các đơn vị tiêu biểu trong năm 2020. 

- Giới thiệu, bầu đơn vị Trưởng khối năm 2021. 

- Tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2021 (Đơn vị 

Trưởng Khối năm 2021 thực hiện). 

2. Thành phần dự hội nghị 

a. Đại biểu mời tham dự Hội nghị 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách Khối thi đua 

- Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh 

- Đơn vị tổ chức hội nghị tổng kết: Thanh tra tỉnh Tuyên Quang (Lãnh đạo 

và Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh). 

b. Đại biểu triệu tập 

Đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn 

vị thành viên trong Khối thi đua Nội chính. 

Tổng số: 23 người 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị 

- Thời gian: dự kiến ½ ngày, từ 14h 30 phút ngày 05/11/2020 (Thứ năm) 

- Địa điểm: Hội trường tầng III - Thanh tra tỉnh. 

4. Kinh phí tổ chức hội nghị 

Do ảnh hưởng của dịch Covit, năm 2020 không tổ chức hoạt động thể dục, 

thể thao đông người. Vì vậy đơn vị Trưởng khối thi đua không thu kinh phí đóng 

góp của các đơn vị thành viên trong khối. Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết năm 

2020 do Thanh tra tỉnh thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra tỉnh - Đơn vị Trưởng Khối thi đua năm 2020 

Tổng hợp báo cáo tổng kết, kết quả chấm điểm công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 

2021 của Khối thi đua Nội chính tỉnh (xong trước ngày 25/10/2020).  

- Rà soát đề xuất đơn vị Trưởng Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2021 

(Theo Quy chế hoạt động của khối, năm 2021 Công an tỉnh Tuyên Quang). 

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị trong Khối  

- Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các đơn vị trong 

Khối được bình xét, suy tôn. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nội dung và cơ sở vật chất, kinh phí 

phục vụ tổ chức hội nghị. 
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2. Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua  

- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 và báo cáo tóm tắt (dài không quá 

1,5 trang A4); chấm điểm các tiêu chí thi đua của đơn vị và gửi đơn vị Trưởng 

khối thi đua tổng hợp theo chế độ thông tin báo cáo quy định tại Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang (gửi đơn vị Trưởng 

khối trước ngày 20/10/2020).  

- Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết năm 2020 do đơn vị Trưởng 

khối tổng hợp, gửi xin ý kiến (Từ ngày 25/10/2020 đến 31/10/2020). 

- Chuẩn bị nội dung tham luận, phát biểu, thảo luận tại Hội nghị; cử đại 

biểu tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần. 

- Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020. 

- Đơn vị được đề xuất Trưởng Khối thi đua Nội chính năm 2021 xây dựng 

Kế hoạch phát động phong trào thi đua; Bản đăng ký giao ước thi đua năm 2021 

của Khối (xong trước ngày 25/10/2020). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2020 của Khối thi đua Nội chính tỉnh. Đề nghị các đơn vị thành viên 

trong Khối thi đua quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐ- KT tỉnh   

- Ban TĐ- KT tỉnh, SNV    (B/cáo) ;    

- Các thành viên trong Khối TĐNC (T/hiện);  

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, TTr. 

TRƯỞNG KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH  

THANH TRA TỈNH TUYÊN QUANG 

                              

 

 

 

 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

Vũ Đức Thọ 
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