
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC LÀM CÔNG TÁC  

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

(Dành cho khối bộ ngành) 

 

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. Vụ (Ban, Phòng) Thi đua - Khen thưởng bộ, ban, ngành, Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương là cơ quan thường trực của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ, ngành, có chức năng nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng theo ngành, lĩnh vực. 

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 các bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể Trung ương rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu 

quả hoạt động của tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng, 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 theo ngành, lĩnh vực, theo nội dung 

đề cương như sau: 

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

năm 2005, năm 2013 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; Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Báo cáo tập trung các nội dung: 

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

ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương.  

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

thưởng: 

2.1. Công tác thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, 

ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương: 

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; Tuyên dương nhân rộng 

điển hình tiên tiến các cấp. 



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

thưởng theo ngành, lĩnh vực  

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; Tuyên dương, nhân rộng các mô hình 

tiên tiến, điển hình. 

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

b) Tham mưu công tác khen thưởng 

- Khen thường xuyên; 

- Khen đột xuất; 

- Các hình thức khen thưởng khác… 

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

tại các bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương 

II. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn vị: .............................. 

 

PHIẾU THỐNG KÊ 

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

 ë c¸c BỘ, NGÀNH, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG 

(Tính đến ngày 31/6/2021) 

 

Mô hình tổ chức làm công tác 

TĐKT 

Cán bộ làm công 

tác TĐKT 

Vị trí  người đứng đầu Vụ  

(Ban, Phòng) TĐKT trong  

Hội đồng TĐKT 

 Bộ, ngành 

Số công chức 

thuộc Vụ (Ban, 

Phòng) TĐKT 

Hoặc số lượng 

công  chức chuyên 

trách  (KN) 

 

Đề xuất mô hình tổ chức 

 làm công tác TĐKT 

Vụ (Ban, 

Phòng) 

Phòng 

(trực thuộc…) 

Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

PCTTT Ủy viên 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


