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KẾ HOẠCH
Công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của
UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng
năm 2022, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác Thi
đua khen thưởng năm 2022 với các nội dung:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
- Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành
động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, đặc
biệt nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển
khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
- Khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu
của từng tập thể, cá nhân trong ngành; huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực
để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu,
nhiệm vụ, kế hoạch của Ngành được giao trong năm 2022.
2. Yêu cầu.
- Kế hoạch phát động, triển khai phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm
tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong
phú, đảm bảo thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và
tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
- Đảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác và
cùng phát triển của tập thể, cá nhân theo quy định.
- Việc xét khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ
được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được gắn thực lực kết quả đạt
được; đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng
khuyến khích, nêu gương.

- Gắn kết nhiệm vụ, chất lượng thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của
cơ quan, đơn vị với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, với công tác thi đua,
khen thưởng và đánh giá, phân loại cá nhân, đơn vị hằng năm.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TĐKT NĂM 2022.
1. Công tác tuyên truyền.
Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ
thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục
đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi năm
2013; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và quy định của Tỉnh ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về công tác
thi đua, khen thưởng.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, về tư
tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền các
hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện trọng
đại của đất nước, của ngành: Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), 47 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh
02/9 (1945 - 2022), 71 năm ngày truyền thống của Ngành Công Thương
(14/5/1951- 14/5/2022).
Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm
gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.
2. Nội dung phong trào thi đua.
2.1. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả
gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng
tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung, hình thức và phương thức.
2.2. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT ngày 23/9/2021của Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày
16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/8/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
2.3. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trọng tâm“Cả nước chung tay
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội

nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công
sở” và phong trào thi đua đặc biệt“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua
phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
III. NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
TT

Nội dung công việc

Thời gian
thực hiện

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức;

1

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị các UBND tỉnh khen
thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Sở;
- Chuẩn bị các điều kiện trao thưởng cho tập thể, cá
nhân được khen thưởng hình thức, danh hiệu thuộc
cấp cơ sở

Tháng 1

- Xây dựng và đăng ký 10 nhiệm vụ trọng tâm, 03 tồn
tại, hạn chế cần khắc phục trong năm 2022.
2

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Thi
đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua.

Tháng 2

- Triển khai và tổng hợp đăng ký danh hiệu, hình thức
khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở và của
ngành dọc cấp dưới năm 2022.
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- Tham gia góp ý các văn bản hướng dẫn tổ chức, thực
hiện công tác thi đua khen thưởng của Tỉnh, Bộ, của
Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2022.

Tháng 3

- Tổng hợp, đăng ký thi đua với Hội đồng TĐKT tỉnh,
với Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2022.
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Phát động phong trào sáng kiến khoa học. Triển khai
và tổng hợp đăng ký nội dung đề tài, sáng kiến kinh
nghiệm năm 2022.

Tháng 4

5

- Triển khai bình xét đánh giá thi đua 6 tháng đầu năm

Tháng 5

6

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu
năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo

Tháng 6

Ghi
chú

cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh
- Rà soát tiến độ thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm và
đột xuất 6 tháng đầu năm 2022.
- Chuẩn bị tài liệu tham dự Hội nghị sơ kết công tác
thi đua của Khối Kinh tế ngành.
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Hướng dẫn hoàn thiện nội dung đề tài, sáng kiến, giải
pháp kinh nghiệm đã đăng ký.

Tháng 8

- Triển khai xét duyệt đề tài, sáng kiến cấp cơ sở
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- Chuẩn bị tài liệu, tham mưu tổ chức Hội nghị xét
duyệt, công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở.

Tháng 10

- Đôn đốc các đơn vị rà soát việc triển khai thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
- Họp Bình xét thi đua khen thưởng năm.
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- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các
tập thể, cá nhân thuộc Sở

Tháng 11

- Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kiểm chứng đánh giá kết
quả công tác thi đua khen thưởng.
- Tổng hợp các hình thức khen thưởng
10 - Tham mưu trao thưởng tại các Hội nghị tổng kết
công tác chuyên môn, Hội nghị công tác Đảng

Tháng 12

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ
chức triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch. Định kỳ tổng hợp, báo cáo
Lãnh đạo Sở, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
2. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai các
nội dung của Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc
đơn vị. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phát động các hình thức thi đua phù hợp, tổ
chức bình xét đánh giá đúng thời gian, đảm bảo việc đề xuất khen thưởng chính
xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời, trong đó quan tâm đến công chức,
viên chức, người lao động trực tiếp triển khai nhiệm vụ.

3. Các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố phát
động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đăng ký
thi đua, bình xét, đánh giá và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc
đơn vị gửi Hội đồng thi đua khen thưởng Sở theo thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, trong quá
trình tổ chức thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc các phòng, đơn vị kịp thời báo
cáo Hội đồng thi đua khen thưởng để chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh;(để b/c)
- Thành viên HĐTĐKT Sở;
- Các phòng CM, đv trực thuộc Sở;
- Các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng;
- Lưu: VT.
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