
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TĐKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /CV- HĐTĐKT 

V/v chấm điểm thi đua năm 2021 

 

Xuân Trường, ngày     tháng 11 năm 2021 

   

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Ban CHQS, TAND, 

Viện KSND, Chi cục THADS, Bảo hiểm Xã hội huyện, 

Chi Cục thuế khu vực Xuân Thủy; 

- Lãnh đạo các xã, thị trấn. 

Để có căn cứ đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021 đối với các cơ 

quan, đơn vị thuộc các khối thi đua của huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện đề nghị: 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các cơ quan của tỉnh, Trung 

ương đóng trên địa bàn huyện căn cứ vào kết quả triển khai phong trào thi đua thực 

hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực năm 2021 chấm điểm thi đua đối với các sở và cơ 

quan của tỉnh (theo Mẫu chấm điểm số 1). 

2. Các ban thuộc Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện căn cứ vào kết quả triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ theo 

ngành, lĩnh vực năm 2021 chấm điểm thi đua đối với các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh (theo Mẫu chấm điểm số 2) 

3. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, các ban thuộc 

Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện căn 

cứ vào kết quả triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực 

năm 2021, cho ý kiến chấm điểm đối với các xã, thị trấn (theo Mẫu chấm điểm số 3). 

4. Đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ vào kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực năm 2021 của các 

Ban thuộc Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

cho ý kiến chấm điểm đối với các Ban thuộc Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội huyện (theo Mẫu chấm điểm số 4). 

5. UBND các xã, thị trấn căn cứ vào kết quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển 

khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2021, cho ý kiến chấm điểm đối với các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện (theo Mẫu chấm điểm số 5). 

6. Các cơ quan: Chi Cục thuế khu vực Xuân Thủy; Bảo hiểm xã hội; Liên đoàn 

Lao động huyện; Phòng LĐ-TB&XH, TN&MT huyện cho ý kiến đánh giá mức độ 

chấp hành nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước, việc chấp hành các chính sách, pháp 
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luật về Thuế, Bảo hiểm xã hội, luật đất đai, công tác bảo vệ môi trường; thực hiện chế 

độ đối với người lao động, mức độ an toàn lao động,…(theo Mẫu chấm điểm số 6). 

Điểm đánh giá: tính theo thang điểm 100. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Kết quả chấm điểm thi đua về Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/12/2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; NV. 

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Ngọc Cường 

 

 


		2021-11-22T16:37:45+0700


		2021-11-22T19:32:09+0700


		2021-11-23T07:31:17+0700


		2021-11-23T07:31:17+0700


		2021-11-23T07:31:17+0700




