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QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 
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Số: 09 /KH-CỤM I Lạng Sơn, ngày  17   tháng 01 năm 2020 

 
   HO CH 

Công tác thi đua, khen thƣởng năm 2020 

của Cụm thi đua các cơ quan quản lý chuyên ngành  

 
 

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; 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; 

Thực hiện 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 tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; 

Cụm thi đua các cơ quan quản lý chuyên ngành (Cụm I) xây dựng Kế 

hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1 Phát huy tính sáng tạo của mỗi tập thể và cá nhân, tạo không khí thi 

đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, 

đơn vị trong Cụm nhằm khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị năm 2020 của tỉnh. 

1.2. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, xây dựng, nêu gương 

những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi 

đua để biểu dương khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng 

tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị của Cụm. 

1.3. Chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích 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 công trình khoa học, kỹ thuật ứng dụng rộng rãi không chỉ trong 

công tác chuyên môn, nội bộ cơ quan, đơn vị mà có thể áp dụng trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trong phong trào thi đua, coi đây là nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm, xuyên 
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suốt đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nói 

chung và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nói riêng. 

2.2.  Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai thực hiện sâu 

rộng, thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động tham gia. Nội 

dung, hình thức cách tổ chức thực hiện phải phong phú, cụ thể, thực chất, hiệu 

quả. 

2.3. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các đợt thi đua thường xuyên với các 

đợt thi đua chuyên đề. Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác 

khen thưởng; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá thành tích của tập 

thể, cá nhân, hiệu quả của phong trào; bảo đảm khen thưởng chính xác, công 

khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

2.4. Các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua triển khai phong trào thi đua 

và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

STT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN 

QUÝ I 

1  

- Phát động phong trào thi đua năm 2020 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua và của các 

đơn vị thành viên 

- Trưởng cụm 

- Các đơn vị thành 

viên  

2  
Đăng ký thi đua năm 2020 của các đơn vị thành viên 

và tổng hợp đăng ký thi đua của Cụm 

- Trưởng cụm 

- Các đơn vị thành 

viên  

3  
Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Cụm thi 

đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 2020 

- Trưởng Cụm chủ 

trì 

- Các đơn vị thành 

viên tham gia ý 

kiến 

4  

Từ 01/01/2020 đến 30/4/2020 Tổ chức phát động 

đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại 

hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

- Các đơn vị thành 

viên Cụm thi đua 

QUÝ II 

5  Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến. 
- Các đơn vị thành 

viên Cụm thi đua 
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STT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN 

6  

Xây dựng Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen 

thưởng 6 tháng đầu năm 2020 

 

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen 

thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua 

- Phó Trưởng cụm  

(Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư xây 

dựng ) chủ trì.  

- Các đơn vị thành 

viên Cụm thi đua 

tham gia 

7  
Tổ chức tốt các hoạt động nhằm phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. 

- Các đơn vị trong 

Cụm thi đua  

8  
Ban hành Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen 

thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm thi đua 

- Phó Trưởng cụm 

- (Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư xây 

dựng )  

9  
Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2020 do tỉnh tổ chức 

- Các đơn vị thành 

viên Cụm thi đua 

QUÝ III 

10  

Từ 01/8/2020 đến 31/12/2020, chào mừng kỷ niệm 

75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 

(2/9); 110 năm ngày sinh anh Lương Văn Tri 

(17/8/1910-17/8/2020); 111 năm ngày sinh đồng chí 

Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2020) và kỷ 

niệm 189 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 – 

04/11/2020). 

- Các đơn vị trong 

Cụm thi đua  

11  

Xây dựng báo cáo, chuẩn bị các nội dung phục vụ 

thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2020 của Sở 

Nội vụ theo Quyết định số 299/QĐ-SNV  ngày 

13/12/2019.         

- Các đơn vị thành 

viên có liên quan  

12  
 Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ V.     
- Các đơn vị thành 

viên  

QUÝ IV 

13  
Tổ chức bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng năm 2020 của các đơn vị 

- Các đơn vị thành 

viên  

14  

Xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2021 

- Các đơn vị thành 

viên  

15   Tổng hợp xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công - Trưởng cụm 
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STT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN 

tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua 

16  
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2020 

của các đơn vị Cụm thi đua. 

- Các đơn vị thành 

viên  

17  

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; 

Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2021 

- Các đơn vị thành 

viên  

18  
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 

2020 của Cụm; ký kết giao ước thi đua năm 2021 

 - Trưởng cụm 

năm 2020 và các 

đơn vị thành viên 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, các 

đơn vị thành viên trong Cụm thi đua chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch 

triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 gửi về Sở Nội vụ (đơn vị 

Cụm trưởng) và Sở Nội vụ (qua Ban TĐKT) trước ngày 25/01/2020 để theo dõi, 

tổng hợp. 

2. Đơn vị Trưởng cụm và Phó Trưởng cụm có trách nhiệm theo dõi, đôn 

đốc các đơn vị thành viên thuộc Cụm thi đua triển khai thực hiện kế hoạch, định 

kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Cụm 

đối với UBND tỉnh qua Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) theo quy định./. 

 
Nơi nhận: TRƢỞNG CỤM 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban TĐKT tỉnh (Sở Nội vụ); 

- Các đơn vị thành viên: Ban QLDA Đầu 

tư xây dựng; Ban Dân tộc; Liên minh 

HTX; Văn phòng Điều phối Chương 

trình xây dựng NTM.  
- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban; 

- Lưu: VT, HSKT. 

 

 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG BAN QUẢN LÝ 

 HU  TC  ĐỒNG ĐĂNG-L NG SƠN 

Phan Hồng Tiến 
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