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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Khu vực thi đua Khối cơ quan 

Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2022 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-BTP ngày 29/07/2021 của Bộ Trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực 

thi đua ngành Tư pháp; Quyết định số 1764/QĐ-BTP ngày 25/11/2021 của Bộ 

Trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập các Khu vực thi đua và cử Trưởng, Phó 

Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2022; Quyết 

định số 741/QĐ-BTP ngày 29/4/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế 

hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp năm 2022.  

Sau khi thống nhất với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Khu 

vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Khu 

vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (sau 

đây viết tắt là Khu vực thi đua) ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, 

khen thưởng của Khu vực thi đua năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nắm tình hình tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua và 

công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên Khu vực thi đua. 

- Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và khó khăn, 

vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, qua đó đề ra các giải pháp để triển khai 

công tác thi đua, khen thưởng nề nếp, thực chất, hiệu quả. 

- Phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong các 

phong trào thi đua, làm cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua và xét khen 

thưởng năm 2022, qua đó nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Ngành. 

2. Yêu cầu 
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Hoạt động kiểm tra phải được thực hiện khách quan, tiết kiệm, hiệu quả, 

đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch đề ra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động 

chung của các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra. 

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

1.1. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua 

a) Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn 

về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của ngành Tư pháp; 

b) Việc xây dựng Kế hoạch phát động, tổ chức các phong trào thi đua của 

đơn vị theo các Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ, Khu vực 

thi đua và các địa phương phát động, gắn với nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện 

pháp tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị; 

c) Việc tổ chức đăng ký giao ước thi đua của các tập thể và cá nhân năm 

2022; 

d) Kết quả triển khai các phong trào thi đua của đơn vị: việc phát động, 

triển khai hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng 

tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”,“Ngành 

Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”,“Cán bộ Tư pháp đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cả 

nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh 

nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 

2019 - 2025 và phong trào thi đua theo chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng 

tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với các cơ quan tư 

pháp địa phương năm 2022; kết quả hưởng ứng các phong trào thi đua do chính 

phủ, Bộ, ngành và địa phương phát động… những hạn chế, bất cập, khó khăn, 

vướng mắc, nguyên nhân và kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào 

thi đua nói riêng và công tác thi đua, khen thưởng nói chung; 

đ) Tổ chức thực hiện việc chấm điểm, đánh giá xếp hạng thi đua năm 2022; 

e) Công tác phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển 

hình tiên tiến; 

g) Việc đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. 
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1.2. Công tác khen thưởng 

a) Kết quả phấn đấu, thực hiện tiêu chuẩn, điều kiện các danh hiệu thi đua 

của các tập thể và cá nhân đã đăng ký trong năm 2022; việc phát hiện những tập 

thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị khen thưởng; 

b) Tình hình kết quả công tác khen thưởng và đề nghị khen thưởng trong 

năm 2022 của đơn vị (về số lượng, tỷ lệ xét tặng, đề nghị xét tặng các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng, cơ cấu đối tượng được khen thưởng…); 

c) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, trình tự, thủ 

tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng. 

1.3. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng cơ sở 

2. Phương thức, đối tượng, thời gian kiểm tra 

2.1. Tự kiểm tra 

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh thuộc Khu vực thi đua căn cứ 

nội dung kiểm tra tại mục 1 phần II Kế hoạch này tiến hành tự kiểm tra công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2022 tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng báo cáo kết 

quả tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, gửi về Trưởng Khu 

vực, Phó Trưởng Khu vực thi đua để tổng hợp chậm nhất trong ngày 

25/08/2022. 

2.2. Kiểm tra trực tiếp 

Trưởng Khu vực thi đua thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra trực 

tiếp tại 32 đơn vị, gồm: 03 Sở Tư pháp, 05 Cục Thi hành án dân sự, 24 Chi cục 

Thi hành án dân sự các tỉnh trong Khu vực thi đua có đăng ký danh hiệu Cờ thi 

đua ngành tư pháp, Cờ thi đua Chính phủ năm 2022 trong khoảng thời gian từ 

ngày 01/09/2022 đến ngày 25/09/2022 (có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra 

riêng, thời gian kiểm tra cụ thể tại các cơ quan đơn vị do Đoàn kiểm tra thông 

báo sau). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng Khu vực thi đua có trách nhiệm 

- Căn cứ số lượng Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh thành viên 

Khu vực thi đua có đăng ký danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp, Cờ thi đua 

Chính phủ năm 2022 quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra trực tiếp tại các cơ 

quan, đơn vị. 
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- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực 

hiện Kế hoạch này; kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra của khối Sở 

Tư pháp, tổng hợp chung kết quả kiểm tra của các cơ quan, đơn vị trong Khu 

vực thi đua báo cáo Bộ Tư pháp. 

2. Phó Trưởng Khu vực thi đua có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch này tại các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh 

thuộc Khu vực thi đua; kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra của khối 

các Cục Thi hành án dân sự gửi Trưởng Khu vực thi đua tổng hợp chung trước 

ngày 30/09/2022. 

3. Các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện kiểm tra trực tiếp tại các cơ 

quan, đơn vị theo phân công; Kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả 

kiểm tra (kèm theo Biên bản kiểm tra đối với từng đơn vị) gửi Trưởng, Phó 

Trưởng Khu vực thi đua để tổng hợp trước ngày 27/09/2022. 

4. Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh thành viên Khu vực thi đua 

có trách nhiệm: 

- Căn cứ nội dung kiểm tra được quy định tại mục 1, phần II Kế hoạch này 

thực hiện tự kiểm tra, xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác thi đua, 

khen thưởng của cơ quan, đơn vị năm 2022 (nội dung báo cáo phải đảm bảo có 

đầy đủ số liệu trên các lĩnh công tác của cơ quan, đơn vị tính đến hết ngày 

31/7/2022; dự báo khả năng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao 

trong thời gian còn lại của năm). 

- Thực hiện tự chấm điểm thi đua (nội dung tự chấm điểm phải nêu đầy đủ  

kết quả, số liệu, tài liệu kiểm chứng) theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, 

xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 

2022 ban hành kèm theo Quyết định số 704/QĐ-BTP ngày 26/4/2022 của Bộ 

Trưởng Bộ Tư pháp (đối với các Sở Tư pháp) và Bảng tiêu chí đánh giá, chấm 

điểm, xếp hạng thi đua các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022 

ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-BTP ngày 26/4/2022 của Bộ Trưởng 

Bộ Tư pháp (đối với các Cục Thi hành án dân sự). 

- Gửi báo cáo tự kiểm tra, biểu kết quả tự chấm điểm thi đua năm 2022 về 

Trưởng, Phó Trưởng Khu vực thi đua năm 2022 để tổng hợp đúng thời gian quy 

định tại tiểu mục 2.1, mục 2 phần II Kế hoạch này. 

5. Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh trong Khu vực thi đua 

thuộc đối tượng kiểm tra trực tiếp theo quy định tại tiểu mục 2.2, mục 2 phần II 

Kế hoạch này có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, số liệu kèm theo để chứng 
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minh, giải trình theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra; chuẩn bị địa điểm, thành phần 

tham gia làm việc và các điều kiện cần thiết khác phục vụ việc kiểm tra theo 

thông báo của Trưởng Đoàn Kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Khu vực 

thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2022, 

đề nghị Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh trong Khu vực thi đua 

quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 
- UBND tỉnh 
- Vụ TĐKT, BTP;          (B/cáo) 
- Tổng cục THADS; 
- Sở Nội vụ TQ; 
- Thành viên KVTĐ; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT,VP.KXThành. 

TRƯỞNG KHU VỰC THI ĐUA 
 

 
 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
TỈNH TUYÊN QUANG 

Nguyễn Thị Thược 
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