ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 592/UBND-NC
V/v tổ chức bình xét khen
thưởng năm 2014; triển khai
nhiệm vụ công tác thi đua,
khen thưởng năm 2015.

Minh Long, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy và các Ban đảng;
- Mặt trận và hội đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Các Khối trưởng, cụm trưởng thi đua huyện.
Thực hiện Công văn số 88/BTĐKT ngày 29/10/2014 của Ban Thi đua,
khen thưởng tỉnh về Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng
năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.
Nhằm đánh giá đúng kết quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn
huyện trong năm 2014. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã và các Khối trưởng, Cụm trưởng thi đua của huyện tổ chức bình
xét khen thưởng (có hướng dẫn kèm theo), cụ thể như sau:
I. Nội dung bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2014
1. Đăng ký giao ước thi đua đầu năm;
2. Kết quả thực hiện trong năm;
3. Tỉ lệ, chất lượng, hiệu quả công việc của tập thể, cá nhân (đối với
các tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị)
II. Tổ chức thực hiện
1. Đối với các Khối, Cụm thi đua của huyện tổ chức:
- Các Khối, Cụm thi đua tổ chức tổng kết phong trào thi đua của mình,
tự chấm điểm theo từng tiêu chí, thang điểm đã đăng ký vào đầu năm, mức độ
hoàn thành đến đâu, chấm đến đó và gửi trước cho Khối trưởng, Cụm trưởng
trước khi tổ chức hội nghị bình xét tại các Khối, cụm thi đua. Các Khối
trưởng, Cụm trưởng căn cứ ý kiến hiệp y của các phòng, ban liên quan, mặt
trận, các hội đoàn thể và ý kiến của VP Huyện ủy và HĐND-UBND huyện để
việc bình xét cho công bằng, công khai, dân chủ; đồng thời có trách nhiệm
triệu tập các đơn vị thành viên trong khối, cụm để tổ chức bình xét khen
thưởng cho các cơ quan, đơn vị đạt nhất, nhì, ba theo số điểm từ cao xuống
thấp để đề nghị UBND huyện và cấp trên khen thưởng theo quy định.
- Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện căn cứ theo Tờ trình, biên bản
họp của Khối, Cụm thi đua đề nghị để bình xét các đơn vị, địa phương khen
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thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng; đồng thời Hội đồng TĐKT huyện sẽ
chọn trong số những đơn vị đứng thứ nhất, nhì (đối với Cụm xã) để đề nghị
UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen và những đơn vị đứng thứ nhất, nhì,
ba (đối với các Khối) để đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu “tập thể lao
động xuất sắc”.
2. Đối với các cơ quan, đơn vị:
- Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổ chức đánh giá, bình xét các danh
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ công
chức và phân loại đảng viên năm 2014, nhưng phải theo nội dung, tiêu chuẩn
tại Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi và Quyết định 55/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND
huyện Minh Long về ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; đồng thời phải
trên nguyên tắc, đảm bảo dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời, thành tích
đến đâu khen đến đó, tránh đề nghị khen thưởng tràn lan không có hiệu quả
động viên, khích lệ. Việc đề nghị khen thưởng phải có thành tích tiêu biểu,
xuất sắc để mọi người học tập noi theo và nhân rộng điển hình.
3. Thời gian thực hiện:
Các cơ quan, đơn vị; Khối, cụm thi đua tiến hành đánh giá phong trào
thi đua, bình xét đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân phải đảm bảo đúng
thời gian quy định của UBND huyện. Thủ tục đề nghị khen thưởng chậm nhất
gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện (qua phòng Nội
vụ) trước ngày 10/12/2014 để tổng hợp, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng
huyện họp xét đúng thời gian quy định.
III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm
2015
Năm 2015, năm cuối thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng
bộ lần thứ XVIII đề ra, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng 85 năm
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước,
phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm
2015 và giai đoạn 5 năm (2011-2015). UBND huyện yêu cầu các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã trong huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ chính trị,
"về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi
dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến" và Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ
chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
2. Tổ chức triển khai nội dung phong trào thi đua năm 2015, trên tinh
thần tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ
vững an ninh quốc phòng đã đề ra trong Nghị quyết, chương trình, kế hoạch
công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; xây dựng tiêu chí thi đua cụ
thể, xác định rõ mục tiêu, phạm vi và đối tượng thi đua, lập kế hoạch phát động
thi đua trong đơn vị, địa phương thuộc phạm vi của ngành mình. Tiếp tục phát
động phong trào thi đua “Minh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”.
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3. Tổ chức phát động phong trào thi đua theo chuyên đề để giải quyết
các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, những việc còn tồn đọng, yếu kém, nhằm
hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề ra.
4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong xây dựng Đảng, đoàn thể,
đồng thời tiếp tục phát động phong trào thi đua “toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư”
5. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Hội nghị điển
hình tiên tiến huyện Minh Long lần thứ III giai đoạn 2015-2020.
6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua trên địa
bàn huyện; tổ chức ký kết giao ước thi đua cho các Khối, cụm thi đua của
huyện năm 2015.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các; các Khối, cụm thi đua của
huyện tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT Huyện ủy; HĐND huyện:
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPUB:C,PVP;
- Lưu VTUB, NV.

(Chủ tịch)
Nguyễn Văn Thuần
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