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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn bản
hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 20162020; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đẩy mạnh các phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng các
ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2021, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt
các nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã
hội năm 2021 tỉnh.
Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng,
hiệu quả các phong trào thi đua; Phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong
toàn cơ quan với nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan;
khơi dậy ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người
lao động.
Chú trọng khen thưởng theo kết quả và thành tích nhiệm vụ công tác đạt
được, khen thưởng thành tích đột xuất, trong đó quan tâm đến các tập thể nhỏ và
người lao động trực tiếp, tạo tiền đề cho phong trào nghiên cứu, sáng kiến kinh
nghiệm, nghiên cứu các đề án, công trình khoa học, kỹ thuật ứng dụng rộng rãi.
2. Yêu cầu
Triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực,
chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích tạo
động lực cho các Phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở phấn
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021.
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II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
TT

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

NỘI DUNG

QUÝ I

1

- Hội đồng TĐKT Sở.
- Hoàn thiện hồ sơ trình cấp khen thưởng - Văn phòng Sở.
theo quy định.
- Các đơn vị thuộc, trực
thuộc Sở.
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- Phát động phong trào thi đua năm 2021.
- Văn phòng Sở.
- Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021 đối - Các đơn vị thuộc, trực
với tập thể, cá nhân.
thuộc Sở.

3

- Tham gia ý kiến, ký kết thi đua, tổng kết
Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía
Bắc.
- Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, Ký giao ước thi Cụm thi đua
các tỉnh cơ quan tham mưu tổng hợp (tại
Sở Tài chính).
- Ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi
đua, khen thưởng năm 2021.
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- Lãnh đạo Sở
- Văn phòng Sở.
- Các đơn vị thuộc, trực
thuộc Sở..

Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập - Văn phòng Sở.
thành tích chào mừng Kỷ niệm 190 năm
thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - - Các đơn vị thuộc, trực
thuộc Sở.
04/11/2021)
QUÝ II

5

6

- Văn phòng Sở chủ trì.
Xem xét sửa đổi Quyết định về quy chế thi
- Hội đồng TĐKT Sở.
đua – khen thưởng tại Sở Kế hoạch và Đầu
- Các đơn vị thuộc và trực
tư (sau khi có hướng dẫn của UBND tỉnh)
thuộc sở.
- Văn phòng Sở chủ trì.
Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen
- Các đơn vị thuộc và trực
thưởng 6 tháng đầu năm 2021.
thuộc sở.
QUÝ III

7

Cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng Văn phòng Sở.
năm 2021.

8

Dự hội nghị sơ kết công tác thi đua khen - Lãnh đạo Sở.
thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi
- Văn phòng Sở.
đua các cơ quan tham mưu tổng hợp
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NỘI DUNG

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

QUÝ IV
9

Xem xét đề nghị tặng kỷ niệm chương vì
sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư (Nếu - Văn phòng Sở chủ trì.
có)

10

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua đặc
- Văn phòng Sở chủ trì.
biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 190
- Các đơn vị thuộc và trực
năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 thuộc sở.
04/11/2021).

12

Báo cáo kết quả triển khai Phong trào thi - Văn phòng Sở chủ trì.
đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành
- Các đơn vị thuộc và trực
Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn
thuộc sở.
hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”

13

Xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi - Văn phòng Sở.
đua, khen thưởng năm 2021, triển khai
nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng - Các đơn vị thuộc, trực
thuộc Sở.
năm 2022 của sở.

14

Hội đồng sáng kiến Sở tổ chức chấm điểm, - Văn phòng Sở.
đánh giá, công nhận sáng kiến năm 2021.
- Hội đồng sáng kiến Sở.

15

- Văn phòng Sở.
Tổ chức bình xét danh hiệu thi đua, hình - Hội đồng TĐKT Sở.
thức khen thưởng năm 2021.
- Các đơn vị thuộc, trực
thuộc Sở.
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- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua,
hình thức khen năm 2021.
- Lãnh đạo Sở.
- Hướng dẫn các tập thể, cá nhân hoàn - Văn phòng Sở.
thiện hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng.
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- Lãnh đạo Sở.
Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen
- Văn phòng Sở.
thưởng, Khối thi đua Sở KHĐT các tỉnh
- Các đơn vị thuộc, trực
miền núi phía Bắc (tại Điện Biên).
thuộc Sở.

18

Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen - Lãnh đạo Sở.
thưởng Cụm thi đua các cơ quan tham mưu
- Văn phòng Sở.
tổng hợp.

19

Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen
Văn phòng Sở.
thưởng năm 2022.
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III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014
của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn. Tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định
số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu
nước, các phong trào thi đua, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc "Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của mỗi cá nhân.
3. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng; Hội đồng sáng kiến của Sở để xét duyệt các đề tài, sáng kiến làm cơ sở
đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua và đề nghị khen thưởng.
4. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các
nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, chú trọng khen thưởng những cá
nhân có nhiều cố gắng và có những sáng kiến, sáng tạo, giải pháp cải tiến hữu
ích, trong các phong trào thi đua. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và
nhân rộng các điển hình tiên tiến.
5. Tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ về
công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác giao lưu, phối hợp với các
đơn vị trong Cụm thi đua, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm;
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, tổ chức trực thuộc Sở
a) Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đến
toàn thể công chức, viên chức và người lao động.
Đăng ký hình thức thi đua đối với tập thể, cá nhân năm 2021 gửi Văn
phòng tổng hợp trước 30/01/2021.
b) Căn cứ chức năng, nhiê ̣m vu ̣ của từng phòng, tổ chức các nô ̣i dung thi
đua ban hành theo kế hoa ̣ch này; các phòng và Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực
thuô ̣c cam kế t hoàn thành các chỉ tiêu thi đua và tổ chức đăng ký các hình thức
thi đua đố i với tâ ̣p thể và cá nhân công chức, viên chức, người lao đô ̣ng;
c) Xây dựng nội dung, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai phong trào
thi đua trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ được giao;
d) Tổ chức đánh giá, bình xét, biểu dương kịp thời những cá nhân có
thành tích, báo cáo kết quả triển khai và đề nghị Giám đốc Sở xem xét khen
thưởng đối với các tổ chức, cá nhân.
2. Các tổ chức đoàn thể
Các đoàn thể cụ thể hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng kế
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hoạch triển khai thực hiện các nội dung về hoạt động đoàn thể; kế hoạch tổ chức
các hoạt động phong trào (văn nghệ, thi đấu thể thao...) trong nội bộ cơ quan và
giao lưu với các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh.
3. Văn phòng Sở
a) Tổ ng hơ ̣p, theo dõi, đôn đốc các phòng, tổ chức và các tổ chức đoàn thể
thuộc Sở thực hiện theo kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở về kết quả
triển khai kế hoạch.
b) Phối hợp với các phòng, tổ chức thuộc Sở tổ chức tốt các nội dung,
đảm bảo các điều kiện cần thiết tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các phòng,
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phản ánh bằng văn bản qua Văn phòng sở để tổng
hợp báo cáo Lãnh đạo sở xem xét, điều chỉnh./.
Nơi nhận:
- Vụ TĐKTTT-Bộ KH&ĐT;
- Sở KH&ĐT các tỉnh:Lai Châu,Cao Bằng,
Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai;
- Ban TĐKT- Sở Nội vụ;
- Các đơn vị trong Cụm TĐ TMTH;
- Các phòng CM và TTXTĐT;
- Công đoàn và Chi đoàn;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Chiến

