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KẾ HOẠCH 

Khảo sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi 
đua, khen thưởng giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chương trình số 89/CTr-ĐĐBQH, ngày 13/8/2021 về hoạt 

động công tác 5 tháng cuối năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh 

Lạng Sơn; Chương trình số 96/CTr-ĐĐBQH, ngày 27/8/2021 của Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh về hoạt động giám sát, khảo sát 4 tháng cuối năm 2021 của Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn;  

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng Kế hoạch khảo sát chuyên đề: 

“Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng giai 

đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

  Nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, đánh giá hiệu quả việc thực hiện Luật Thi đua khen thưởng, phát 

hiện những mặt hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện; đề xuất các giải pháp, 

kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. 

 2. Yêu cầu 

Hoạt động khảo sát được thực hiện bảo đảm đúng các quy định của pháp 

luật; chương trình khảo sát có nội dung, thời gian, hình thức phù hợp với tình 

hình thực tế. Quá trình thực hiện bảo đảm tuân thủ các quy định phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.  

Các đơn vị chịu sự khảo sát thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, tạo 

điều kiện thuận lợi để Đoàn khảo sát hoàn thành nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHẢO SÁT 

1. Nội dung  

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát về "Tình hình thực hiện chính sách, 

pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2018 - 2020" trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn.  

 2. Đối tượng, hình thức khảo sát 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an 

tỉnh; Hội Cựu Thanh niên xung phong; UBND huyện Cao Lộc; UBND thành 

phố Lạng Sơn. 
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 III. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC 

 1. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

 - Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy 

ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng Đoàn 

khảo sát. 

 - Ông Triệu Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên 

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh - Phó Trưởng Đoàn khảo sát. 

 - Ông Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Xã hội của Quốc 

hội, đại biểu Quốc hội khoá XV, tỉnh Lạng Sơn - Thành viên. 

 - Ông Lưu Bá Mạc, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý 

chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn - Thành viên . 

 - Bà Chu Thị Hồng Thái, Uỷ viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại 

biểu Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn - Thành 

viên. 

 2. Đoàn đại biểu Quốc hội mời tham gia Đoàn khảo sát 

 - Đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

 - Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 - Đại diện Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 3. Thành phần làm việc với Đoàn khảo sát 

 Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; 

Hội Cựu Thanh niên xung phong; UBND huyện Cao Lộc; UBND thành phố 

Lạng Sơn. 

(Đề nghị Sở Nội vụ bố trí, mời giúp các phòng, ban thuộc Sở và các cơ 

quan, đơn vị liên quan khác cùng dự làm việc, nếu cần thiết)   

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

 1. Thời gian: Buổi sáng 8h00', ngày 23 tháng 9 năm 2021. 

 2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; địa chỉ số: 04, 

đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trưởng Đoàn khảo sát chủ trì chương trình làm việc với các đơn vị, 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn khảo sát, chỉ đạo Văn phòng 

tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát. 

 2. Thành viên Đoàn khảo sát có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu liên quan 

đến nội dung khảo sát. 
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  3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có trong thành phần làm việc với Đoàn 

khảo sát căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hoạt động thực tiễn báo cáo bằng văn bản 

(theo gợi ý đề cương gửi kèm) và cung cấp tư liệu, thông tin liên quan đến nội 

dung khảo sát; cử thành phần làm việc với Đoàn khảo sát.  

Đề nghị Sở Nội vụ giúp bố trí địa điểm làm việc và bảo đảm các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Báo cáo bằng văn bản của đơn vị gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn 

trước ngày 17/9/2021, đồng thời gửi báo cáo qua thư điện tử quynhlanls85@gmail.com. 

  4. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

thực hiện tham mưu, giúp việc, tổng hợp báo cáo, bố trí phương tiện và chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Đoàn khảo sát theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch khảo sát chuyên đề "Tình hình thực hiện chính sách, 

pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2018 - 2020" trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời. 

(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đ/c Nguyễn 
Quỳnh Lan, Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh, điện thoại 0949.868.285)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);  

- TT Tỉnh ủy (để b/c); 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Vụ PVHĐGS, VPQH; 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Sở Nội 

vụ); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thành viên và các cơ quan mời tham gia ĐKS; 

- ĐBQH khóa XV tỉnh; 

- CVP, PCVP ĐĐBQH tỉnh;  

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Các Phòng CM VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT,NQL. 

 

  

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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Phụ lục 1 

 

 

GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng 

giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Kế hoạch số  102  /KH- ĐĐBQH, ngày  01  tháng  9  năm 2021  

của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn ) 

 

(Đề cương báo cáo đối với Sở Nội vụ) 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Khái quát tình hình về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản 

2. Công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua  

3. Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến 

4. Công tác khen thưởng 

5. Tổ chức bộ máy; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

6. Quỹ thi đua, khen thưởng 

7. Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác thi đua, khen thưởng 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Tổng hợp số liệu theo mẫu phụ lục kèm theo (nếu có). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được  

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

3. Giải pháp 

(Đề nghị đánh giá cụ thể công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đạt được, 

khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp của từng nội dung trong 
mục II nêu trên). 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO                                               

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Lạng Sơn, ngày 01 tháng  9 năm 2021 
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IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị với các cơ quan Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, 

ngành có liên quan). 

2. Kiến nghị với địa phương. 

 Trên đây là gợi ý đề cương báo cáo, Đoàn khảo sát đề nghị cơ quan, đơn 
vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo cho phù hợp với thực tiễn 
nhiệm vụ (số liệu trong báo cáo tính từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 
31/12/2020). 
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GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng 
giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Kế hoạch số 102 /KH- ĐĐBQH, ngày 01  tháng  9  năm 2021  

của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn ) 

(Đề cương báo cáo đối với các Sở, ngành, đơn vị khác liên quan) 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Khái quát tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác 

thi đua, khen thưởng 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện các văn bản về thi đua, khen 

thưởng 

2. Công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua  

3. Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến 

4. Công tác khen thưởng 

5. Tổ chức bộ máy; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

6. Quỹ thi đua, khen thưởng (nếu có) 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra (nếu có) 

Tổng hợp số liệu theo mẫu phụ lục kèm theo (nếu có). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được  

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

3. Giải pháp 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị với các cơ quan Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, 

ngành có liên quan). 

2. Kiến nghị với địa phương. 

 Trên đây là gợi ý đề cương báo cáo, Đoàn khảo sát đề nghị cơ quan, đơn 

vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo cho phù hợp với thực tiễn 

nhiệm vụ (số liệu trong báo cáo tính từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 

31/12/2020). 

 

 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO                                               

 

 

Phụ lục 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Lạng Sơn, ngày  01 tháng 9 năm 2021 
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