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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tổng kết hoạt động của Cụm thi đua số 3 tỉnh Thanh Hóa 

 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-CTĐ ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Cụm 

Thi đua số 3 tỉnh Thanh Hóa về hoạt động của Cụm thi đua số 3, Cụm trưởng Cụm 

thi đua số 3 xây dựng Kế hoạch tổng kết hoạt động của Cụm với nội dung như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc 

phục trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2021. Đề ra mục 

tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2022 

của các đơn vị trong cụm thi đua số 3;  

- Phát huy tinh thần đoàn kết, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và cách làm 

hay trong thực hiện các phong trào thi đua; tổ chức suy tôn danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng đối với các thành viên năm 2020. Bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm 

phó; phát động và Ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2022. 

- Tổ chức các hoạt động của Cụm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và 

tiết kiệm.  

2. Nội dung 

- Tổ chức tham quan, giao lưu học tập mô hình mới, điển hình mới 

- Đánh giá kết quả hoạt động của Cụm thi đua trong năm, bàn biện pháp 

triển khai nhiệm vụ năm tới; phổ biến các điển hình tiêu biểu và cách làm hay của 

các đơn vị trong cụm. 

- Thông báo kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua của các đơn vị 

thành viên, suy tôn 01 đơn vị xếp thứ nhất, 01 đơn vị xếp thứ nhì, 01 đơn vị xếp 

thứ ba để làm cơ sở suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của 

UBND tỉnh.  

- Bầu cụm trưởng, cụm phó năm 2022 và bàn giao nhiệm vụ đối với Cụm 

trưởng, cụm phó năm 2022; Phát động phong trào thi đua và tiến hành ký kết giao 

ước thi đua năm 2022 giữa các huyện trong cụm. 

3. Thành phần 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách Cụm thi đua số 

3 của tỉnh.  

- Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng phòng và 

chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách Cụm số 3 



- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện trong Cụm.  

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Nội vụ và công chức 

phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các huyện trong Cụm. 

- Đối với huyện Như Thanh - đơn vị Cụm trưởng mời các đồng chí trong 

Ban Thường vụ Huyện ủy, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện.  

4. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: 02 ngày (dự kiến trong tháng 01 năm 2022).  

- Địa điểm: Tại huyện Như Thanh.  

- Chủ trì Hội nghị: Chủ tịch UBND 02 huyện Như Thanh và Như Xuân. 

5. Báo cáo phục vụ Hội nghị tổng kết năm  

Các huyện gửi báo cáo, các văn bản và tài liệu liên quan về đơn vị Cụm 

trưởng (qua phòng Nội vụ huyện Như Thanh) trước ngày 25/12/2021, gồm: 

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện.  

- Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh năm 2021.  

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021  

- Bảng tự chấm điểm kết quả thực hiện các tiêu chí năm 2021.  

6. Maket Hội nghị 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
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HỘI NGHỊ 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022 

    Như Thanh, ngày      tháng 01 năm 2022 

7. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng được lấy từ nguồn 

thi đua, khen thưởng của huyện Như Thanh. 

8. Tổ chức thực hiện 

- Đơn vị Cụm trưởng  

+ Xây dựng Báo cáo các nội dung công tác, kết quả hoạt động của Cụm thi 

đua với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. 

+ Tổ chức chấm điểm thi đua cho các đơn vị trong Cụm thi đua  



+ Phối hợp với Phó Cụm trưởng, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng cùng cấp để đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng và 

suy tôn đơn vị Nhất, Nhì, Ba trong cụm thi đua. 

+ Lựa chọn, thống nhất, giới thiệu nhân sự Cụm trưởng, Cụm phó năm 2022  

- Đơn vị Cụm phó  

+ Phối hợp với Cụm trưởng và các đơn vị thành viên xây dựng chương trình, 

kế hoạch và điều hành hoạt động của Cụm thi đua.  

+ Phối hợp với Cụm trưởng tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động của Cụm thi 

đua 

- Các đơn vị thành viên trong Cụm 

+ Tham gia đầy đủ và đúng thành phần các hoạt động của Cụm thi đua.  

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua; tự chấm điểm thi 

đua theo bảng điểm gửi đơn vị Cụm trưởng theo đúng thời gian quy định (kèm các 

hồ sơ, tài liệu liên quan).  

Trên đây là Kế hoạch tổng kết hoạt động của Cụm thi đua số 3, đề nghị 

UBND các huyện trong Cụm chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Ban TĐ-KT tỉnh;   

- TT Huyện ủy; HĐND huyện;                                                                
- Các huyện trong cụm thi đua số 3; 

- Thành viên HĐTĐKT huyện Như Thanh; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CỤM TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NHƯ THANH 

Đặng Tiến Dũng 
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