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KẾ HOẠCH 

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 

chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái 

quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-HĐTĐ ngày 31/01/2018 của Hội đồng Thi 

đua, Khen thưởng tỉnh về việc Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. 

Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-KHCN ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về 

việc Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-KHCN ngày 15/01/2018 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc Phát động phong trào thi đua năm 2018. 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, 

phấn đấu hoàn thành Kế hoạch đề ra. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế 

hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu, 

tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công 

chức, viên chức và người lao động (CCVC và NLĐ) để hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, chỉ tiêu công tác năm 2018. 

- Phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách 

làm mới, làm hay có hiệu quả để nhân rộng trong toàn ngành. 

- Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh 

bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích.  

II. Nội dung thi đua 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp 

tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 01/CT-UBND 

ngày 19/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua 

yêu nước năm 2018, thi đua lập thành tích thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh năm 2018, gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 
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Bộ Chính trị, thi đua thực hiện 10 nhiệm vu, giải pháp do Chủ tịch UBND tỉnh đề 

ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách 

địa phương năm 2018, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh giai đoạn 2017-2021. 

- Phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 

(11/6/1948 - 11/6/2018). 

- Thi đua thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia về khoa học và công 

nghệ, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua 

trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của  

bộ máy Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm trước nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thi hành công vụ, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả làm việc, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ 

tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và  doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát hiện, biểu 

dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn ngành. 

III. Các giải pháp thực hiện 

- Các phòng, đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động CCVC và NLĐ tham 

gia các phong trào thi đua yêu nước do Sở phát động; đăng ký thực hiện nhiệm 

vụ gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 

30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) nhằm nâng cao nhận thức 

của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi 

đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đảm bảo 100% 

tập thể, cá nhân hưởng ứng, đăng ký thi đua và thực hiện đạt hiệu quả các nội 

dung thi đua . 

- Bổ sung và hoàn thiện các quy định, nội dung, tiêu chuẩn khen thưởng, 

quy định xét sáng kiến của Sở theo quy định và phù hợp với hoạt động thực tiễn 

của đơn vị, làm cơ sở bình xét phân loại, đánh giá chính xác CCVC và NLĐ; 

gắn việc thực hiện nhiệm vụ, cải cách hành chính, quốc phòng an ninh, trật tự an 

toàn giao thông. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục công nhận danh hiệu thi 

đua; quy trình, thủ tục khen thưởng; tỷ lệ, tiêu chuẩn khen thưởng. Thực hiện 

nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh khen thưởng qua 

dịch vụ công của tỉnh. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, 

xử lý các hành vi vi phạm thuộc các lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý. 
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- Tiếp tục thực hiện rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực 

về khoa học và công nghệ; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản 

lý nhà nước của đội ngũ CCVC và NLĐ.  

- Thường xuyên triển khai các văn bản thi đua mới, tổ chức thực hiện 

kiểm tra, giám sát 01 đơn vị trực thuộc Sở về công tác thi đua, khen thưởng; tổ 

chức sơ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, kịp thời phát huy 

những mặt tích cực nhằm phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu công tác thi đua; phát 

hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến nhân rộng trong toàn ngành, kịp 

thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

IV. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị triển khai thực 

hiện Kế hoạch; phát động và tổ chức các phong trào thi đua; theo dõi, bình xét 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và gương điển hình tiên tiến; tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với đơn vị 

trực thuộc Sở - Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

(vào tháng 5/2018). Thực hiện báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng, 

năm gửi về Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh theo quy định. 

- Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ chuẩn bị 

hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra gồm: hồ sơ công tác TĐKT tại đơn vị và hồ sơ 

lưu của cá nhân về TĐKT.  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở theo dõi, vận động CCVC và NLĐ thuộc 

phạm vi quản lý thực hiện kế hoạch; đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng (kèm theo hồ sơ gồm: biên bản họp và báo cáo thành tích) và 

gương điển hình tiêu biểu của phòng, đơn vị về Văn phòng Sở tổng hợp theo 

quy định. 

 Trên đây là kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Sở 

Khoa học và Công nghệ./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị (th/hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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