
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC  

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

(Dành cho khối địa phương) 

 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan tương đương cấp tổng 

cục, cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có 

chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên 

phạm vi cả nước. Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương là cơ quan tương đương cấp chi cục, cơ quan thường trực của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh, có chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn. 

Công tác thi đua, khen thưởng có phạm vi đầu mối quản lý lớn, rộng, đa 

ngành, đa lĩnh vực; đối tượng quản lý đa dạng, nhiều hình thức khen thưởng 

liên quan trực tiếp đến hệ thống chính trị của cả nước. 

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động 

của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố, đề xuất mô hình tổ chức phù 

hợp nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước về 

lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, thành phố, theo nội dung đề 

cương như sau: 

I. Giai đoạn 2004 - 2009 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2003 và sửa đổi bổ sung 

năm 2005 và Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 quy định tổ chức, 

bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; Báo cáo tập trung các nội dung: 

1. Mô hình tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng tại địa 

phương. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, 

khen thưởng: 

2.1. Công tác thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố: 

a) Tham mưu phát động phong trào thi đua 

b) Tham mưu tổ chức hoạt động cụm khối thi đua 

c) Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát 

d) Tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước  

e) Tham mưu tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến 



2.2. Công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh, thành phố  

a) Tham mưu công tác thi đua 

- Tổ chức phát động phong trào thi đua 

- Đánh giá, hướng dẫn phong trào thi đua 

- Sơ, tổng kết phong trào thi đua 

- Tổ chức giám sát, kiểm tra phong trào thi đua 

b) Tham mưu công tác khen thưởng 

- Khen thường xuyên 

- Khen đột xuất 

- Khen kháng chiến 

- Các hình thức khen thưởng khác… 

3. Ưu điểm và hạn chế của mô hình tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, 

khen thưởng  

II. Giai đoạn 2010 - nay 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung năm 2005, năm 2013; 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả;   

 Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

 Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

 Báo cáo tập trung các nội dung sau: 

1. Mô hình tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng tại địa 

phương. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, 

khen thưởng: 

2.1. Công tác thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố: 



a) Tham mưu phát động phong trào thi đua 

b) Tham mưu tổ chức hoạt động cụm khối thi đua 

c) Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát 

d) Tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước  

e) Tham mưu tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến 

2.2. Công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh, thành phố  

a) Tham mưu công tác thi đua 

- Tổ chức phát động phong trào thi đua 

- Đánh giá, hướng dẫn phong trào thi đua 

- Sơ, tổng kết phong trào thi đua 

- Tổ chức giám sát, kiểm tra phong trào thi đua 

b) Tham mưu công tác khen thưởng 

- Khen thường xuyên 

- Khen đột xuất 

- Khen kháng chiến 

- Các hình thức khen thưởng khác… 

3. Ưu điểm và hạn chế của mô hình tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, 

khen thưởng  

III. Đề xuất, kiến nghị 

1. Về mô hình tổ chức bộ máy 

 - Giữ nguyên như hiện nay 

 - Đề xuất mô hình …. 

2. Về các vấn đề khác 

 

 

 

 

 

 

 



UBND tØnh (thµnh phè)..................................... 

 

PHIẾU THỐNG KÊ 

tæ chøc bé m¸y vµ c«ng chøc lµm c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng 

 (Tính đến hết ngày 31/6/2021) 
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