UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
THANH TRA TỈNH

Số:

/TTr-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày

tháng 11 năm 2018

V/v hướng dẫn tổng kết thi đua và
bình xét khen thưởng năm 2018

Kính gửi:
- Cụm trưởng các Cụm thi đua I, II, III;
- Thanh tra các Sở, ban, ngành;
- Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các Phòng Nghiệp vụ và Văn phòng Thanh tra tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-TTCP ngày 12/01/2018 của Thanh tra Chính
phủ về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2018, Kế hoạch số 60/KH-TTr
ngày 17/01/2018 về phát động phong trào thi đua năm 2018 ngành Thanh tra tỉnh
Thừa Thiên Huế và Quyết định 577/QĐ-TTr ngày 07/4/2018 của Thanh tra tỉnh về ban
hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh
hướng dẫn Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế (Cụm thi đua I), Thanh tra
các Sở, ban, ngành (Cụm thi đua II) và các Phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Thanh tra
tỉnh (Cụm thi đua III) tổng kết công tác thi đua và bình xét khen thưởng của ngành
Thanh tra tỉnh năm 2018 như sau:
I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN
THƯỞNG NĂM 2018
1. Đánh giá những kết quả đạt được; những ưu, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế
và nguyên nhân;
2. Rút ra những bài học kinh nghiệm từ công tác thi đua, khen thưởng ở cơ
quan, đơn vị;
3. Phương hướng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi
đua, khen thưởng trong thời gian đến.
II. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2018
1. Về nguyên tắc xét khen thưởng
- Việc bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được tiến hành đồng thời với
việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của đơn vị và bảo
đảm theo trình tự bình xét danh hiệu cá nhân trước, tập thể sau; bình xét danh hiệu
trước, hình thức khen thưởng sau và theo thứ tự từ thấp đến cao, bình xét bằng hình
thức bỏ phiếu kín cho từng danh hiệu và hình thức khen thưởng;
- Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ được
tặng cho tập thể, cá nhân theo Điều 12 Thông tư 01/2016/TT-TTCP ngày
06/10/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong

ngành Thanh tra.
- Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể, Đoàn Thanh tra,
Đoàn tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo bình bầu của các Cụm thi đua đảm bảo
các tiêu chí quy định tại khoản 3, Điều 19 Quyết định 577/QĐ-TTr (Báo cáo thành tích
thể hiện rõ việc đạt được các tiêu chí);
- Việc xét công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” phải thực hiện
bằng hình thức bỏ phiếu kín và phải căn cứ vào các tiêu chuẩn sau:
+ Có sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc hoặc giải pháp nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác, có đề tài nghiên cứu khoa học (hoặc tham gia trong nhóm
nghiên cứu đề tài khoa học), có báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn về công tác
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãnh phí, góp phần
nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của ngành Thanh tra;
+ Là cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
* Riêng đối với Thanh tra tỉnh:
- Các cá nhân nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm về Văn phòng trước ngày
17/11/2018, (gửi kèm theo tóm tắt ½ trang A4 những điểm mới, những nội dung
có thể triển khai thực hiện hiệu quả trong cơ quan đồng thời gửi mail về
thson.thanhtra@thuathienhue.gov.vn) để Hội đồng khoa học sáng kiến kinh
nghiệm cơ quan họp xét trước ngày 23/11/2018.
Các phòng không đề nghị danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, xếp loại
công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với các cá nhân không có đề tài được
Hội đồng KHSKKN thông qua;
- Mỗi phòng khi họp xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, đề nghị tối
đa 02 cá nhân và kèm theo tóm tắt thành tích nổi trội ½ trang A4 đạt được trong
năm của từng cá nhân (không tính số lượng lãnh đạo cơ quan tham gia);
- Các phòng căn cứ Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân trong 2 năm
2017, 2018 đề nghị HĐTĐKT cơ quan xét khen thưởng Bằng khen của UBND tỉnh
và Thanh tra Chính phủ. Việc đề nghị khen cao sẽ lấy từ trên xuống theo số phiếu
của HĐTĐKT cơ quan và theo đúng số lượng mà Quy chế thi đua khen thưởng của
UBND tỉnh và chỉ tiêu Thanh tra Chính phủ quy định;
- Mỗi phòng họp xét đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen: không quá
03 cá nhân, riêng Văn phòng không quá 5 cá nhân.
2. Số lượng đề nghị xét khen thưởng
a. Thanh tra tỉnh xét, trình Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen đối với:
+ 02 cá nhân và 01 tập thể của Thanh tra tỉnh.
+ 01 tập thể và 01 cá nhân của Thanh tra cấp huyện.
Ghi chú: - Đề nghị các Cụm thi đua I, III bình bầu phải có số dư để Hội đồng
Thi đua, khen thưởng xét.

2

- Tùy tình hình thực tế số lượng chỉ tiêu được Thanh tra Chính phủ phân bổ,
HĐTĐKT ngành Thanh tra sẽ xét.
b. Chánh Thanh tỉnh tặng Giấy khen cho:
- Cụm thi đua I: không quá 09 cá nhân, 03 tập thể và 04 đoàn (Đoàn thanh
tra, Đoàn tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo);
- Cụm thi đua II: không quá 15 cá nhân, 05 tập thể và 06 đoàn (Đoàn thanh
tra, Đoàn tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo);
- Cụm thi đua III: không quá 14 cá nhân, 02 tập thể và 05 đoàn (Đoàn thanh
tra, Đoàn tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo).
3. Thời hạn và địa điểm nhận Hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2018
Hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng phải gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh
chậm nhất đến ngày 10/12/2018.
4. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng
Đề nghị các đơn vị thực hiện theo Điều 14 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết
định số 577/QĐ-TTr, ngày 04/7/2018 của Thanh tra tỉnh.
* Lưu ý: đối với các tập thể Thanh tra, các phòng phải kèm theo Bảng tự chấm
điểm thi đua theo Phụ lục 01a, 01b.
5. Thanh tra tỉnh và Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra
tỉnh không xét khen thưởng đối với các trường hợp sau
- Đơn vị hoặc cá nhân bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;
- Đơn vị, cá nhân không đăng ký thi đua hoặc trong năm không hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao;
- Đơn vị, cá nhân không nộp hoặc nộp hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng
không đúng quy định;
- Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng về Văn phòng Thanh tra
tỉnh sau ngày 10/12/2018 (tính theo dấu bưu điện hoặc nhận trực tiếp).
Thanh tra tỉnh hướng dẫn để các Cụm trưởng Cụm thi đua I, II, III; Thanh tra
cấp huyện, Sở và các Phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Thanh tra tỉnh biết và tổ chức
triển khai thực hiện đúng thời gian quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp vấn đề vướng mắc hoặc phát
sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh về Văn phòng Thanh tra tỉnh qua số máy
0919.021.384 (đ/c Trần Hiếu Sơn) để được hướng dẫn cụ thể hoặc tổng hợp báo
cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, TĐ.

CHÁNH THANH TRA

Ký bởi: Thanh Tra tỉnh

Email: @thuathienhue.gov.
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên

Thời gian ký: 5.11.2018 15
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