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UBND TỈNH HÀ NAM 

THANH TRA TỈNH 

 

Số:             /TTr 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày        tháng 10  năm 2020 

         V/v tổng kết thi đua,  

bình xét khen thưởng năm 2020    

                    

Kính gửi:  

        - Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, sở ngành; 

                  - Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 764/SNV-BTĐKT ngày 07/10/2020 của Sở Nội vụ 

hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020; căn cứ 

Thông tư số 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, Thanh tra tỉnh hướng dẫn tổng 

kết thi đua và bình xét khen thưởng năm 2020 như sau:  

1. Đối với Thanh tra huyện, thành phố, sở ngành 

Để đảm bảo thời gian báo cáo công tác thi đua, khen thưởng gửi về Thanh tra 

Chính phủ và Hội đồng thi đua của tỉnh theo quy định, Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra 

các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành gửi báo cáo thi đua về Văn phòng Thanh tra 

tỉnh để tổng hợp trình HĐTĐKT Thanh tra tỉnh xét duyệt gồm các văn bản sau:  

- Bản tự chấm điểm thi đua của đơn vị (theo Bộ Tiêu chí, thang điểm thi đua gửi 

kèm Công văn số 90/TTr ngày 19/3/2018 của Thanh tra tỉnh)  

- Căn cứ đăng ký thi đua đầu năm, các đơn vị tiến hành bình xét đề nghị khen 

thưởng: 

+ Biên bản họp bình xét thi đua của đơn vị. 

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố, sở 

ngành. Đề nghị tặng Bằng khen của Thanh tra Chính phủ, tặng giấy khen của Chánh 

Thanh tra tỉnh cho  tập thể và cá nhân (Các đơn vị quản lý theo ngành dọc không 

thuộc tuyến trình đề nghị Bằng khen của Thanh tra Chính phủ). 

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng bằng khen của Thanh tra 

Chính phủ, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp, số lượng: 02 bản;  

Giấy khen của Thanh tra tỉnh, số lượng: 01 bản. 

- Hồ sơ khen thưởng gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh trước ngày 05/11/2020 

2. Đối với các phòng thuộc Thanh tra tỉnh 

- Thực hiện chấm điểm thi đua cho các đơn vị theo lĩnh vực thuộc phạm vi chức 

năng được phân công phụ trách (theo mẫu) và theo hướng dẫn của Hội đồng thi đua 

UBND tỉnh. 
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 - Căn cứ vào đăng ký thi đua, chỉ tiêu thi đua, tiêu chuẩn, danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng, tổ chức bình xét thi đua đối với tập thể và cá nhân của phòng.           

Tỷ lệ xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, đề nghị các hình thức khen thưởng, theo 

Hướng dẫn tại Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06/10/2016 của Thanh tra Chính 

phủ và Công văn hướng dẫn số 764/SNV-BTĐKT ngày 07/10/2020 của Sở Nội vụ, tỷ 

lệ “Chiến sỹ thi đua cơ sở ” bình bầu không quá 15% trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu 

“Lao động tiên tiến ” . 

         Bảng chấm điểm và biên bản bình xét thi đua gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh 

trước ngày 05/11/2020 

        Trên cơ sở tổng hợp kết quả bình xét thi đua của các phòng, các sở, huyện, thị xã, 

thành phố, Hội đồng thi đua Thanh tra tỉnh tổ chức họp (dự kiến ngày 17/11/2020) bình 

xét thi đua toàn ngành Thanh tra của tỉnh và báo cáo kết quả về Ban thi đua, khen 

thưởng tỉnh trước ngày 25/11/2020.   

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy 

định, quá thời hạn HĐTĐ Thanh tra tỉnh không xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

CHÁNH THANH TRA 
ơ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến 
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