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KẾ HOẠCH 
Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2019 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2019 của Ủy ban nhân dân 
huyện về triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Ủy ban 
nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho cán bộ làm công tác Thi đua, Khen thưởng tại Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc các cụm thi đua của huyện năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Nhằm bổ sung cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của 
các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (các đơn vị) một số nghiệp 
vụ cơ bản để tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của đơn 
vị đạt được tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi 
đua góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Các đơn vị trong các Cụm thi đua năm 2019 của huyện (theo Thông báo 
số 10/TB-TĐKT ngày 18/01/2019 của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện) có 
trách nhiệm bố trí, cử cán bộ tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng này. 

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1. Công tác xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến tại cơ sở; 

2. Hoạt động cụm thi đua, quy trình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng, chấm điểm thi đua năm 2019); 

3. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp; 

4. Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; 

 5. Một số vấn đề liên quan trong việc giải quyết khen thưởng thành tích 
kháng chiến. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 11 năm 2019. 
(Thời gian cụ thể có thông báo sau). 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng. 

3. Thành phần: Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị 
thuộc 08 cụm thi đua của huyện theo Thông báo số 10/TB-TĐKT ngày 18/01 
/2019 của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức tập huấn từ nguồn quỹ thi đua, khen thưởng của huyện. 



 2

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ:  

Có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu tập huấn; xây dựng dự toán kinh phí; 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị; liên hệ với Ban Thi đua, khen 
thưởng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thống nhất về nội dung tập huấn và báo cáo viên 
trực tiếp lên lớp bồi dưỡng đảm bảo theo từng nội dung chuyên đề.  

 Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện lập dự toán và thanh, 
quyết toán đầy đủ kinh phí phục vụ lớp bồi dưỡng theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định dự 
toán và thanh quyết toán kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng theo quy định. 

3. Các phòng, ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể huyện, UBND các xã, thị 
trấn cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian 
triệu tập. 

Trên đây là kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 
2019 của UBND huyện Hữu Lũng./.  

 

Nơi nhận:                                             
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 
- Cụm thi đua các huyện và TP nội địa; 
- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- C, PVP HĐND &UBND huyện; 
- Các thành viên HĐTĐKT huyện; 
- Các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện; Hội 
Đông y; Hội CTĐ;  
- Các cơ quan, phòng ban thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, NV.                                                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
 


		2019-10-02T09:54:54+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hữa Lũng<ubhuulung@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




