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Số:       /UBND-NV 

 

         Hải Hậu, ngày      tháng 01 năm 2023 
 

V/v chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại 

hạn chế trong việc thực hiện công tác TĐKT  

 

 

Kính gửi:  

                                    - Hội đồng thi đua khen thưởng huyện;               

                           - Trưởng các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn huyện; 

                                    - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thời gian qua UBND huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã quan 

tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phát động các phòng 

trào thi đua, từng bước góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen 

thưởn trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa 

phương còn mang tính hình thức, chưa thực chất và chưa được quan tâm thường 

xuyên. Vẫn còn một số đơn vị trình khen thưởng không bảo đảm thời gian quy 

định; việc đề nghị khen thưởng cho một số cá nhân, tập thể có tầm ảnh hưởng 

chưa rộng rãi, nổi bật; chưa thật sự đạt thành tích xuất sắc; việc xem xét, công 

nhận đề tài, sáng kiến làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua đối với cá nhân 

còn mang tính hình thức nên một số tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng 

chưa thật sự tiêu biểu, nêu gương trong cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân; 

việc suy tôn, xét thi đua khen thưởng trong Cụm, Khối còn tình trạng thay phiên; 

ở các xã, thị trấn việc chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân và việc đề nghị khen 

thưởng theo chuyên đề hoặc theo đợt chưa bảo đảm theo quy định tại Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Quyết định số 05/2019/QĐ-

UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành về thi đua 

khen thưởng. 

Thực hiện kết quả kiểm tra, giám sát tại Thông báo số 15/TB-HĐTĐKT-

KLKTGS1 ngày 27/12/2022 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nam Định 

kiểm tra, giám sát về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua khen 

thưởng, hoạt động Hội đồng TĐKT của UBND huyện Hải Hậu năm 2019-2022.  

Để thực hiện tốt hơn việc chấp hành các quy định về công tác thi đua trên 

địa bàn huyện và khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương thực hiện tốt một số nội dung 

sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp thuộc các 

Cụm, Khối thi đua của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các 



cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định 

của Luật Thi đua - Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND 

tỉnh về quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và các văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân đề nghị khen thưởng 

chịu trách nhiệm về tính chính xác về hồ sơ và thành tích của các tập thể, cá nhân 

của mình; không đề nghị khen thưởng tràn lan; việc đề nghị khen thưởng cho 

cán bộ, công chức lãnh đạo không được quy định theo tỷ lệ; khuyến khích việc 

lấy ý kiến rộng rãi về khen thưởng cho các tập thể, cá nhân để nắm bắt thông tin, 

dư luận trước khi đề nghị khen thưởng. 

2. UBND các xã, thị trấn:  

- Căn cứ vào các văn bản của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương 

xây dựng và ban hành Quy chế hoặc Quy định hoạt động của Hội đồng thi đua 

khen thưởng của địa phương mình. 

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực 

thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền phải thông qua Bộ phận Một cửa của xã, 

thị trấn và trên Dịch vụ công theo quy định tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định về công bố danh mục TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. 

- Thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo 

đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hiện hành. 

3. UBND xã Hải Châu, xã Hải Thanh, thị trấn Yên Định:  

Ngoài việc thực hiện các nội dung trên phải khắc phục ngay tình trạng trong 

việc lập hồ sơ đề nghị khen thưởng, thực hiện mức chi tiền thưởng cho tập thể, 

cá nhân phải áp dụng theo đúng các quy định hiện hành. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

Khắc phục ngay việc thực hiện mức chi tiền thưởng Giấy khen cho các tập 

thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo xếp thứ Nhất, Nhì, Ba; mức chi tiền thưởng 

cho giáo viên và học sinh đạt giải tại các cuộc thi phải theo đúng quy định tại 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ. 

5. Giao cho Phòng Nội vụ: Khi tiếp nhận hồ sơ, báo cáo thành tích của các 

tập thể, cá nhận cần tiến hành thẩm định hồ sơ, tham khảo nhiều kênh thông tin 

về thành tích của tập thể, cá nhân để đảm bảo tính chính xác của thành tích đề 

nghị khen thưởng;  



Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các chỉ tiêu 

thi đua thuộc Cụm, Khối thi đua trên địa bàn huyện; kịp thời báo cáo, đề xuất 

giải pháp đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm các nội dung 

trên./. 

                                                    

Nơi nhận:                                                                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- BTV Huyện ủy;                                                                        KT. CHỦ TỊCH 

- TT HĐND huyện;                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                      
- Như trên;                                  

- Lưu: VT. 

 

 

 

 Lưu Thị Nghiêm 
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