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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 
  

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022. Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2021 của đơn vị, với những nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ đối với tập 

thể, cá nhân trong đơn vị, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế-xã 

hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. 

- Thông qua các phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao 

nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực 

chuyên môn, ý thức trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp trao 

đổi kinh nghiệm trong công tác đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao 

động trong cơ quan. 

- Phát huy vai trò của người đứng đầu trong phong cách làm việc dân chủ, 

thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình 

thức, cần xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện, tiêu chí đánh giá phải bám sát 

các tiêu chí thi đua. 

- Sau mỗi đợt phát động thi đua đột xuất, chuyên đề tổ chức sơ kết, bình 

xét, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, 

tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, 

dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. 

- Các phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục thành 

nền nếp, phát huy sức mạnh của các phòng chuyên môn và các tổ chức đoàn thể 

trong việc thực hiện các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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STT Nội dung Đơn vị thực hiện 

I QUÝ I  

1 

Phát động phong trào thi đua cả năm phấn đấu hoàn 

thành các chỉ tiêu được giao năm 2022; tuyên 

truyền về các phong trào thi đua, xây dựng và nhân 

rộng các điển hình tiên tiến.  

Văn phòng Sở 

2 
Tổ chức cho các cá nhân, tập thể đăng ký tham gia 

thực hiện các phong trào thi đua năm 2022. 

Văn phòng Sở; các 

phòng chuyên môn. 

3 

Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các 

điển hình tiên tiến của đơn vị; tổ chức “Hội nghị 

biểu dương điển hình tiên tiến”. 

Văn phòng Sở; các 

phòng chuyên môn. 

4 

Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào 

mừng các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, của 

Tỉnh của Ngành. 

Văn phòng Sở; các 

phòng chuyên môn. 

5 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Khối 

thi đua Kinh tế - Kỹ thuật.  

Văn phòng Sở 

II QUÝ II  

1 

Tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào 

mừng các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, của 

Tỉnh  

Văn phòng Sở; các 

phòng chuyên môn. 

2 
Tham gia các hoạt động chung do khối thi đua Kinh 

tế - Kỹ thuật phát động. 

Văn phòng Sở; các 

phòng chuyên môn. 

3 

Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu 

năm, triển khai công tác thi đua khen thưởng 6 

tháng cuối năm 2022.  

Văn phòng Sở 

4 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Khối 

thi đua Kinh tế - Kỹ thuật.  

Văn phòng Sở 

III QUÝ III  

1 
Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen 

thưởng năm 2022 theo kế hoạch của tỉnh.  
Văn phòng Sở 

2 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Khối 

thi đua Kinh tế - Kỹ thuật.  

Văn phòng Sở. 

IV QUÝ IV  

1 Tham mưu các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Văn phòng Sở 
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STT Nội dung Đơn vị thực hiện 

phòng chuyên môn tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 

2 
Tổ chức xét công nhận Đề tài, sáng kiến kinh 

nghiệm năm 2022. 
Hội đồng KHCN Sở  

3 

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2021, 

bình xét thi đua đối với các cá nhân và tập thể đề 

nghị cấp trên khen thưởng.  

Hội đồng Thi đua khen 

thưởng Sở, các phòng, 

ban, đơn vị  

4 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Khối 

thi đua Kinh tế - Kỹ thuật.  

Văn phòng Sở 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, nghiệp 

vụ trự thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua 

trong toàn đơn vị; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tham mưu Hội 

đồng thi đua khen thưởng và Lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổng kết, đánh giá, 

phân loại, bình xét và thực hiện công tác tổng hợp báo cáo. 

2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả, định kỳ hàng năm 

tiến hành sơ kết, tổng kết lựa chọn, bình xét những tập thể, cá nhân điển hình, 

tiêu biểu trong thực hiện các nội dung phong trào thi đua để đề nghị Hội đồng 

thi đua của Sở xét, trình khen thưởng theo quy định.  

3. Đề nghị Công đoàn cơ sở giao thông vận tải phối hợp chỉ đạo, hướng 

dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân, đoàn viên, 

hội viên tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi 

đua của Sở Giao thông vận tải.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 

của Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; 

- Vườn Quốc gia Ba Bể-Trưởng khối TĐ KT-KT; 

- Các đơn vị thành viên khối KT-KT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Hội đồng TĐ-KT Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc(t/h); 

- Công đoàn cơ sở GTVT (p/h); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP (Ô.Hải). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Dương Ngọc Thuyết 

 


		2022-02-08T14:49:07+0700


		2022-02-08T15:18:15+0700


		2022-02-08T15:18:15+0700


		2022-02-08T15:18:15+0700




