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KẾ HOẠCH 

Phát động thi đua trong chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 

2023 - 2028) và kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 

thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) 
----------------------------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-CĐVC, ngày 25/11/2022 của Công đoàn 

viên chức tỉnh về việc Phát động thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức, 

lao động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2023 - 2028) và kỷ 

niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 

(11/6/1948 - 11/6/2023); Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Động viên đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống thi đua ái 

quốc, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua “Lao 

động giỏi”, “Lao động sáng tạo” quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, tạo bước đột phá trong thực 

hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2020 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp đã đề ra. 

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua trong đoàn viên, 

người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của tổ chức 

công đoàn; trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; 

phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

3. Thông qua phong trào thi đua kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác.  

II. NỘI DUNG 

1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao 

động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an 

toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ 

chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, phong trào thi đua “Cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với 

Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; “Lạng 

Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lạng Sơn cùng cả 

nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Góp phần hoàn 
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thành tốt nhiệm vụ cơ quan, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 

2023 - 2028, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh 

năm 2023. 

2. Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, vận động đoàn viên, 

người lao động, xây dựng các công trình, sản phẩm, phần việc theo hướng dẫn 

của Công đoàn cấp trên để đăng ký gắn biển Công trình chào mừng Đại hội IV 

Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Lạng Sơn, Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam; tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, 

hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về 

đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). 

3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “Chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích 

cho đoàn viên, người lao động”; chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người 

lao động, tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến đoàn viên, người 

lao động ở cơ quan.  

4. Các đợt thi đua 

Đợt 1: Từ thời điểm phát động đến 30/6/2023: Thi đua hoàn thành vượt 

mức chỉ tiêu, kế hoạch công đoàn giao và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh năm 2023, lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng 

kỷ niệm: 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2023), 48 năm chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5; 133 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 75 năm Ngày Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); thi đua 

lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên 

chức tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.   

Đợt 2: Từ 01/7/2023 - 31/12/2023: Thi đua đặc biệt với các hoạt động 

thiết thực, đa dạng phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham 

gia lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929 - 28/7/2023); 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 

77năm ngày thành lập Công đoàn Lạng Sơn (03/9/1946 - 03/9/2023); thi đua lập 

thành tích chào mừng Đại hội XVII Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn 

Việt Nam. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chấp hành Công đoàn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với thủ 

trưởng cơ quan triển khai thực hiện xây dựng phương án, lựa chọn mô hình, 

phần việc, công trình, sản phẩm, những việc làm cụ thể, thiết thực thực hiện 

phong trào thi đua để đề xuất với Công đoàn Viên chức tỉnh gắn biển chào 

mừng. 

2. Đoàn viên, người lao động viết tin, bài (nếu có) cho chuyên mục “Lao 

động - Công đoàn” trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - truyền hình Lạng Sơn 

và Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh và chuyên mục “Công nhân 
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viết - Viết về công nhân” trên Báo Lao động và trang thông tin điện tử Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên truyền, giới thiệu những điển hình tiên tiến 

trong thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công đoàn./. 

 
Nơi nhận:                                                                
- Đảng ủy Sở (b/c);    

- Công đoàn viên chức tỉnh (b/c); 

- Ban biên tập trang Thông tin (đăng tải);  

- Các tổ công đoàn;                                                                

- Các uỷ viên BCH;                    

- Lưu: VT, CĐ. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phí Xuân Trường 
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