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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

 

 

Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc    

 

Số: 11a /KH-BQLKKTCK Lạng Sơn,  ngày  16 tháng 02  năm 2018 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua đặc biệt hƣớng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành 

lập Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(14/10/2008-14/10/2018).  

 

Phát huy truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và trưởng thành, 

thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (14/10/2008 - 14/10/2018). Công 

chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) quyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, 

vững mạnh, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương 

trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Với ý nghĩa đó, Ban Quản lý phát động trong 

toàn cơ quan phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  (14/10/2008- 

14/10/2018) với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo khí thế sôi nổi trong toàn cơ quan ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày 

thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, khơi dậy lòng tự hào về những thành tựu, đóng góp 

qua 10 năm xây dựng và phát triển, tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên công 

chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách 

nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Thông qua phát động hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, nhằm biểu dương thành quả chung của phong 

trào, tôn vinh những tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến có nhiều thành 

tích và đóng góp trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển của Ban Quản lý. 

Qua đó tiếp tục khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước của tập thể công chức, 

viên chức, lao động toàn Ban Quản lý. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cơ 

quan và của Tỉnh; Lễ kỷ niệm tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, 

hiệu quả, đúng quy định hiện hành 
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- Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua này với phong trào thi 

đua thường xuyên hàng năm gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. 

II. ĐỐI TƢỢNG THI ĐUA 

Công chức, viên chức, người lao động, các phòng, đơn vị trực thuộc Ban 

Quản lý. 

III. NỘI DUNG CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA 

Chủ đề trong đợt Phát động phong trào thi đua đặc biệt này là: “Đoàn kết, 

sáng tạo, thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao” với các nội dung trọng tâm sau:  

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung Chương trình số 30/CTr-

UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Thực hiện tốt Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 27/2/2017 của UBND 

tỉnh để tăng cường quản lý hoạt động các bến, bãi tại các khu vực cửa khẩu trên 

địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 117-KL/TU 

ngày 20/01/2017 

3. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành, có kết quả 

rõ nét 06 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện năm 2018 đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 196/QĐ-UBND, ngày 25/01/2018. 

4. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn lực cho 

đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu. Tập trung hoàn thành các hạng mục công 

trình thiết yếu để khai thác tiềm năng thế mạnh tại các địa bàn trong Khu kinh tế 

cửa khẩu. 

5. Tập trung giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của từng lĩnh vực 

công tác nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018. Phát 

huy tính sáng tạo, tính trung thực, tác phong văn hoá hành chính, tác phong làm 

việc khoa học; chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh việc Phát 

động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn cơ quan, gắn với thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

6. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng về cả nội dung và hình 

thức, thực hiện công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời. Làm tốt công tác xây 

dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, 

việc tốt. Tổ chức tổng  kết và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong đợt thi đua.  

7. Đề cao tinh thần và ý thức trách nhiệm, phát huy năng lực, nâng cao hiệu 

quả và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao 

động trong toàn cơ quan; thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính; chấp 

hành kỷ luật lao động, quy chế dân chủ, nếp sống văn hóa nơi công sở; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng. 
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8. Đoàn kết chặt chẽ trong tập thể công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan, phát huy nguyên tắc “tự phê bình và phê bình”; tích cực tham gia 

công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan. 

9. Tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu 

quả các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

IV. BÌNH XÉT, ĐỀ NGHỊ KHEN THƢỞNG 

1. Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1.1. Tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể: 

Là tập thể tiêu biểu xuất sắc, nội bộ đoàn kết, không có cá nhân nào bị xử lý 

kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; 05 năm liền (từ 2013 - 2017) được đánh 

giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt danh hiệu  “Tập thể lao động tiên tiến”  

trong đó ít nhất 01 năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc hoặc cờ thi đua 

của cơ quan cấp trên”; tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào 

thi đua do cấp trên và cơ quan phát động, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.  

1.2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân: 

- Là cá nhân đã công tác ít nhất 05 năm trong Ban Quản lý, có phẩm chất 

đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong tập thể; 05 năm liền (2013-2017) 

được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 01 sáng kiến được công nhận và ít nhất 

02 năm được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc được tặng giấy khen của 

Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, đạt thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn và được tập thể suy tôn, khen thưởng. 

- Đối với thủ trưởng đơn vị cơ sở và đơn vị trực thuộc: 05 năm liên tục đến 

thời điểm trình khen, tập thể phụ trách phải đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên 

tiến”, trong đó có ít nhất 01 lần đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

2. Đề nghị tặng Giấy khen của Trƣởng Ban 

2.1. Tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể: 

Là tập thể tiêu biểu xuất sắc, nội bộ đoàn kết, không có cá nhân nào bị xử lý 

kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; 05 năm liền (2013-2017) được đánh giá 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

2.2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân: 

Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong tập thể; 03 năm 

liền (2015-2017) được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Lao 

động tiên tiến”; đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 10 năm 

ngày thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

3. Số lƣợng 
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3.1.  Số lượng đề nghị khen thưởng: 

Mỗi phòng, đơn vị trực thuộc đề nghị khen thưởng không quá 01 tập thể và 

02 cá nhân.  

3.2. Số lượng khen thưởng: 

Hội đồng thi đua khen thưởng của Ban Quản lý sẽ xét, đề nghị cấp có thẩm 

quyền khen thưởng với số lượng cụ thể như sau: 

- Đối với tập thể: Khen 05 tập thể. 

- Đối với cá nhân: Khen 12 cá nhân. 

4. Hồ sơ đề nghị 

Hồ sơ lập thành 02 bộ gồm: 

- Văn bản đề nghị khen thưởng; 

- Biên bản họp bình xét khen thưởng; 

- Báo cáo thành tích của tập thể có xác nhận của lãnh đạo cấp trên trực tiếp 

(theo mẫu gửi kèm) 

- Báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (theo 

mẫu gửi kèm). 

- Bản sao các Quyết định công nhận thành tích theo tiêu chuẩn mục 1, phần 

IV. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng Ban Quản lý trước ngày 

30/8/2018. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phong trào thi đua được thực hiện từ  (26/02/2018- 26/8/2018). 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý căn cứ các chức năng, nhiệm vụ 

triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này. 

3. Giao Văn phòng tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổng kết việc thực 

hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua./. 

 
Nơi nhận: 

- Vụ TĐ-KT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban Thi đua-Khen thưởng, Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Ban;  

- VP, phòng CM, TTQLCK; 

- Lưu  VT. 

TRƢỞNG BAN 

 
 

Phan Hồng Tiến 

 


