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KẾ HOẠCH 

Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh 

về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và Kế hoạch số 24/KH-TTr ngày 

25/01/2018 của Thanh tra tỉnh về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 

2018; Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch tập huấn công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tuc̣ triển khai các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen 

thưởng cho công chức trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức của công chức đối 

với công tác thi đua, khen thưởng. 

- Bồi dưỡng cho công chức làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng 

được yêu cầu, nhiệm vụ để tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu đối với công 

tác thi đua, khen thưởng. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức tập huấn công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo hiệu 

quả, đúng mục đích.  

- Toàn thể công chức phải có trách nhiệm tham gia tập huấn công tác thi đua, 

khen thưởng theo đúng thời gian yêu cầu.  

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung: Tập huấn các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan 

đến công tác thi đua, khen thưởng. 

 - Thời gian: Dự kiến trong tháng 8/2018. 

- Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh. 

2. Thành phần: Toàn thể công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng chuẩn bi ̣ tài liêụ để phát cho công chức tham dự tập 

huấn công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Giao đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Phó Chủ tịch 

Hội đồng TĐKT cơ quan trực tiếp triển khai các văn bản liên quan đến công tác 

thi đua, khen thưởng tại buổi tập huấn. 



 2 

3. Các phòng Nghiệp vụ I, II, III, IV, Phòng Thanh tra Phòng, chống tham 

nhũng, Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra có trách nhiệm phối hợp 

với Văn phòng để thưc̣ hiêṇ tốt nôị dung Kế hoac̣h này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- VP, các phòng nghiệp vụ. 

- Lưu: VT. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Loan 
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