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KẾ HOẠCH 

Công tác thi đua khen thưởng năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của 

Hội đồng Thi đua Khen thƣởng tỉnh về việc ban hành Kế hoạch công tác thi đua, 

khen thƣởng năm 2020, Sở Công Thƣơng xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện 

công tác Thi đua khen thƣởng năm 2020 với các nội dung: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Phát huy tháng thành tích, kết quả đã đạt đƣợc trong năm 2019, tiếp tục đổi 

mới nâng cao chất lƣợng phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần 

quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính 

trị đƣợc Tỉnh Ủy, UBND tỉnh giao cho Ngành trong năm 2020 góp phần thực hiện 

thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chào mừng Đại hội 

Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nƣớc đặc biệt là 

Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, 

khen thƣởng: Luật Thi đua, Khen thƣởng và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. Nâng 

cao chất lƣợng công tác khen thƣởng, đảm bảo việc khen thƣởng chính xác, công  

khai, công bằng, minh bạch, kịp thời, trong đó quan tâm đến cán bộ công chức, 

viên chức trực tiếp triển khai nhiệm vụ. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, ngƣời lao động trong 

ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua khen thƣởng, tạo 

động lực tổng hợp sức mạnh thi đua thực hiện đạt chất lƣợng, hiệu quả cao nhất. 

2. Yêu cầu. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thƣởng bám 

sát nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch công tác của ngành. 

- Xây dựng các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, nội dung 

phong phú, tạo khí thế thi đua bằng hành động thiết thực góp phần hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ đƣợc giao. 



- Thực hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thƣởng kịp thời. Theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện tuyên truyền,  bồi dƣỡng, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến 

gƣơng ngƣời tốt, việc tốt. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TĐKT NĂM 2020. 

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền và triển khai các văn bản của Đảng, Nhà 

nƣớc đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị 

"về đổi mới công tác thi đua, khen thƣởng"; Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua khen thƣởng năm 2005, 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành về công tác 

thi đua khen thƣởng của cấp trên; Thông tƣ số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 

năm 2019 của Bộ Nội vụ và các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Thi 

đua- Khen thƣởng tỉnh về công tác thi đua, khen thƣởng. 

2. Chủ động xây dựng và phát động các phong trào thi đua với các chủ đề 

nhƣ: Phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cƣơng và phát triển bền vững"; 

"Lao động giỏi, lao đông sáng tạo"; "Đền ơn đáp nghĩa"; "; "phong trào tiết kiệm, 

nói không với tham nhũng"; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Cả nƣớc chung tay xây 

dựng nông thôn mới"; phong trào “chung tay vì ngƣời nghèo- không để ai bị bỏ lại 

phía sau” gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh" và việc thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khóa 

XII của Đảng; Triển khai sâu rộng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi 

đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 với các tiêu chí cụ thể, rõ 

ràng. Bên cạnh đó, tích cực hƣởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thƣơng và các tổ chức chính trị xã hội phát động. 

3. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện ngăn ngừa tiêu 

cực trong công tác thi đua khen thƣởng tránh tình trạng khen thƣởng tràn lan, 

không thực chất, không hiệu quả. 

4. Nâng cao chất lƣợng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen 

thƣởng, phát huy vài trò các thành viên Hội đồng trong việc tham mƣu cho Lãnh 

đạo tổ chức các phong trào thi đua tạo sức mạnh lan tỏa. 

5. Nâng cao chất lƣơng thẩm định hồ sơ khen thƣởng đảm bảo việc khen 

thƣởng chính xác, đúng ngƣời, đúng thành tích, đúng quy định. 

6. Tham gia dàn dựng gian hàng, trƣng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa 

tại Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Hà Nam lần thứ XI.   



III. NỘI DUNG CỤ THỂ  VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 

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

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị các UBND tỉnh khen 

thƣởng cho tập thể, cá nhân thuộc Sở; 

- Chuẩn bị các điều kiện trao thƣởng cho tập thể, cá 

nhân đƣợc khen thƣởng hình thức, danh hiệu thuộc 

cấp cơ sở 

Tháng 1 

 

2 - Xây dựng và đăng ký 10  nhiệm vụ trọng tâm. Tháng 2  

3 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Thi 

đua, khen thƣởng năm 2020.  

- Phát động phong trào thi đua  

- Triển khai và tổng hợp đăng ký danh hiệu, hình thức 

khen thƣởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở và của 

ngành dọc cấp dƣới năm 2020; 

- Tổng hợp, đăng ký thi đua của khối với Hội đồng 

TĐKT tỉnh; 

- Xin ý kiến Ban Thi đua Khen thƣởng tỉnh xây dựng 

Chƣơng trình Hành động; Kế hoạch tổ chức hoạt động 

của Khối Thi đua Kinh tế ngành; 

- Chuẩn bị tài liệu xin ý kiến phê duyệt của UBND 

tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ƣớc thi đua Khối 

kinh tế ngành 

Tháng 3 

 

4 

- Triển khai và tổng hợp đăng ký nội dung đề tài, sáng 

kiến kinh nghiệm năm 2019. 

- Họp Bình xét thi đua khen thƣởng quý I 

Tháng 4 

 

5 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu 

năm, phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo 

cáo Hội đồng Thi đua khen thƣởng tỉnh 

- Rà soát tiến độ thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm.  

- Phối hợp với Ban Thi đua Khen thƣởng tỉnh xây 

dựng Chƣơng trình giao hoạt động giao lƣu Khối Kinh 

tế ngành 

Tháng 6 

 

6 
- Phối hợp với Ban Thi đua Khen thƣởng tỉnh xin ý 

kiến UBND tỉnh tổ chức họp sơ kết Khối thi đua kinh 
Tháng 7 

 



tế ngành 

- Chuẩn bị tài liệu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi 

đua của Khối Kinh tế ngành. 

- Họp Bình xét thi đua khen thƣởng quý II 

7 - Sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua khen thƣởng Sở Tháng 8  

8 

- Triển khai xét duyệt đề tài, sáng kiến cấp cơ sở  

- Chuẩn bị tài liệu, tham mƣu tổ chức Hội nghị xét 

duyệt, công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở. 

- Đôn đốc các đơn vị rà soát việc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

- Họp Bình xét thi đua khen thƣởng quý III 

Tháng 10 

 

9 

- Họp Bình xét thi đua khen thƣởng quý IV và cả năm 

2020. 

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thƣởng đối với các 

tập thể, cá nhân thuộc Sở 

- Phối hợp với Ban Thi đua Khen thƣởng tỉnh xin ý 

kiến UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

thi đua khen thƣởng Khối thi đua kinh tế ngành 

- Chuẩn bị tài liệu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

thi đua khen thƣởng của Khối thi đua Kinh tế ngành. 

Tháng 11 

 

10 

- Tổng hợp các hình thức khen thƣởng 

- Tham mƣu trao thƣởng 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 thƣởng Sở, Hội đồng thi đua khen thƣởng 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 ngƣời 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 thƣởng chính 

xác, công  khai, công bằng, minh bạch, kịp thời, trong đó quan tâm đến công chức, 

viên chức, ngƣời 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 phƣơng; đăng ký 

thi đua, bình xét, đánh giá và đề xuất khen thƣởng đối với tập thể, cá nhân thuộc 

đơn vị gửi Hội đồng thi đua khen thƣởng Sở theo thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoac̣h công tác thi đua, khen thƣởng năm 2020 của Hội đồng 

thi đua khen thƣởng Sở Công Thƣơng , trong quá trình tổ chức thực hiện, mọi khó 

khăn, vƣớng mắc các phòng, đơn vị kịp thời báo cáo Hôị đồng thi đua khen thƣởng 

để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Hôị đồng thi đua khen thƣởng tỉnh;(để b/c) 

- Thành viên HĐTĐKT Sở; 

- Các phòng CM, đv trực thuộc Sở; 

- Các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lƣu: VT. 

TM.HÔỊ ĐỒNG TĐKT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Văn An 
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