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Kính gửi: - Thường trực Hội đồng TĐKT huyện Tứ Kỳ;

- Trưởng Khối thi đua khen thưởng;
- Chủ tịch UBND xã Dân Chủ;
- Lãnh đạo UBND  các xã trong Cụm thi đua số 3.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-KTĐ ngày 16/11/2022 của Trưởng Khối thi 
đua xã Quang Trung về việc tổ chức đánh giá, bình xét thi đua các xã, thị trấn 
năm 2022. 

Cụm thi đua số 3 gồm 9 xã do UBND xã Cộng Lạc làm Cụm trưởng. Để tổ 
chức đánh giá, bình xét thi đua các xã, thị trấn năm 2022 giữa các cụm thi đua 
theo quy định. Cụm thi đua số 3 tổ chức thực hiện kiểm tra chéo chấm điểm thi 
đua của các xã thuộc Cụm thi đua số 01do UBND xã Dân Chủ làm Cụm trưởng.

Để việc chấm điểm được khách quan, công tâm đúng thời gian quy định, 
Cụm trưởng cụm thi đua số 3 gửi Công văn  tổ chức đánh giá, bình xét thi đua 
năm 2022 đối với các xã thuộc Cụm thi đua số 1 cụ thể như sau:        

I. Thành phần 
        1. Thành phần mời dự kiểm tra: 
         Thường trực Hội đồng TĐKT huyện.
        2. Thành phần đoàn kiểm tra: 
        Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3:
        - Lãnh đạo UBND các xã;
        - Cá nhân phụ trách công tác thi đua khen thưởng của xã.
       3. Thành phần đơn vị được kiểm tra: 
       Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1:
       - Lãnh đạo UBND các xã;
       - Cá nhân phụ trách công tác thi đua khen thưởng của xã.
       II. Nội dung kiểm tra
       1. Bảng tự chấm điểm theo 10 tiêu chí thi đua kèm theo báo cáo phân tích lý 
do không đạt điểm thi đua;
       2. Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2022;
       3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.



       4. Nghị quyết HĐND về thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2022.
      III. Hình thức và thời gian kiểm tra
        1. Hình thức: Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 có trách nhiệm nộp hồ sơ của 
các xã trong cụm về UBND xã Cộng Lạc trước ngày 29/11/2022 (Mỗi xã nộp 11 
bộ hồ sơ).
        2. Các xã trong Cụm thi đua số 3 đến tại UBND xã Dân Chủ vào lúc 07 giờ 
30 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2022 để kiểm tra.
      - Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 đề nghị:
      + Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 thông báo đến các đơn vị thuộc Cụm thực 
hiện việc nộp hồ sơ theo quy định và lịch kiểm tra.
      + Các xã thuộc Cụm thi đua số 3 đi kiểm tra bố trí công việc đến địa điểm 
làm việc đủ thành phần, đúng thời gian để buổi kiểm tra đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT

          CỤM TRƯỞNG THI ĐUA SỐ 3

         CHỦ TỊCH UBND XÃ
       Đỗ Xuân Biên
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