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KẾ HOẠCH 

Tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ  

phát triển ngành Công Thương năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021; Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua 

thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương năm 2021, với những nội 

dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, khơi dậy mạnh mẽ 

truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường tinh thần vượt khó lao động, sáng 

tạo của tập thể cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) và người lao động 

thuộc Sở Công Thương để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát 

triển ngành Công Thương trong năm 2021. 

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, những điển hình tiên tiến, mô hình mới, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng 

và phát triển Ngành. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua đảm bảo thường xuyên, liên tục, 

thực chất, hiệu quả gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021. 

- Khen thưởng công khai, khách quan, đúng pháp luật; đảm bảo khen 

thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; có tính giáo dục, nêu gương, có 

sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân 

trực tiếp công tác, lao động, gương người tốt, việc tốt. 

- Bám sát chủ đề thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động tại Kế hoạch 

số 15/KH-UBND ngày 19/01/2021: Đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 



2 

 

II. MỤC TIÊU THI ĐUA 

 1. Mục tiêu chung 

Chủ động, linh hoạt trong thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống 

dịch COVID-19 vừa khôi phục hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại 

dịch vụ phù hợp với tình hình mới; đa dạng hoá các hình thức thu hút đầu tư và 

loại hình đầu tư để phát triển công nghiệp và thương mại - dịch vụ 

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các nhóm giải pháp cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh trong đó chú trọng đến chỉ số liên quan đến nhiệm vụ của 

ngành trong Bộ chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố (DDCI). Nâng cao hiệu 

quả công tác cải cách hành chính và sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác tại một 

số phòng, đơn vị. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% nhiệm vụ nhiệm vụ khung UBND tỉnh giao và nhiệm vụ chủ yếu 

của Sở năm 2021 hoàn thành và vượt tiến độ theo yêu cầu. 

- Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cuối năm 2021 tăng ít nhất 

03 bậc so với năm 2020. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

 1. Tổ chức thi đua 

 - Trong năm 2021, triển khai 02 đợt thi đua chính: 

 + Đợt thi đua thứ nhất từ đầu năm đến 31/6/2021, trong đó chú trọng các 

nội dung: Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ 

XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2021), gắn với hoạt động mừng Xuân Tân Sửu; 75 năm 

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021); kỷ niệm 70 năm truyền 

thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2021); 46 năm Ngày Giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 131 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); chào mừng bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phấn đấu 

hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng đầu năm 2021. Tổ chức 

tổng kết đợt thi đua, gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 

2021, hoàn thành trước ngày 31/6/2021. 

 + Đợt thi đua thứ hai từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021: Thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh; kỷ niệm 
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76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh 

(02/9/1945 - 02/9/2021); 91 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2021); 

91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 

18/11/2021)… với mục tiêu thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển ngành Công Thương trong năm 2021. Tổ chức tổng kết phong trào thi 

đua, gắn với hội nghị tổng kết ngành Công Thương năm 2021, triển khai nhiệm 

vụ năm 2022, hoàn thành trước ngày 31/12/2021. 

 - Phối hợp với các ngành tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên 

đề: Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực 

hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua: “Cải cách hành chính”; “Xây dựng 

đời sống văn hóa”; “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Học tập làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 

 2. Nhiệm vụ thi đua 

 - Thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn đề ra, góp phần chung 

vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó: 

 + Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của 

Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ chủ yếu của Sở năm 2021. 

 + Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 

Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; rà soát, xây dựng phương 

án phát triển, phân kỳ kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 gắn với Quy hoạch 

tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 + Tập trung thực hiện tốt chính sách phát triển công nghiệp; đẩy nhanh 

tiến độ dự án Nhiệt điện Vũng Áng II, xúc tiến đầu tư dự án Trung tâm Điện khí 

Vũng Áng III, các dự án điện mặt trời, điện gió. 

 + Chủ động, linh hoạt trong thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng 

chống dịch COVID-19 vừa khôi phục hoạt động sản xuất công nghiệp, thương 

mại dịch vụ phù hợp với tình hình mới; đa dạng hoá các hình thức thu hút đầu 

tư và loại hình đầu tư để phát triển công nghiệp và thương mại - dịch vụ. 

 + Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các nhóm giải pháp cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh trong đó chú trọng đến chỉ số liên quan đến nhiệm vụ của 

ngành trong Bộ chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đánh giá năng lực cạnh tranh 

cấp Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố (DDCI). Nâng cao hiệu quả 
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công tác cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch khuyến 

công địa phương, khuyến công quốc gia năm 2021; tổ chức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 và tham gia bình chọn 

SPCNNTTB cấp quốc gia do Bộ Công Thương tổ chức. 

 + Tham mưu xây dựng: Đề án phát triển xuất khẩu gắn với phát triển dịch 

vụ Logistics; Nghị quyết về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển 

dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ hoạt động xuất khẩu gắn với phát 

triển dịch vụ Logicstics trình HĐND tỉnh; Quy trình chuyển đổi mô hình quản 

lý, kinh doanh, khai thác chợ, khuyến khích thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng thương mại theo hướng văn minh hiện đại trình UBND tỉnh. 

 + Triển khai Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử 

Quốc gia và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025. Triển 

khai thực hiện có hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thương 

mại nông thôn năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong đó: 

+ Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chuyên môn về công tác CCHC, 

tạo sự thống nhất, quyết tâm trong tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức 

nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm CCHC đề ra. 

+ Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, các Kế hoạch liên quan đến 

công tác CCHC để tổ chức thực hiện. 

+ Duy trì và tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung CCHC trong đó chú 

trọng: rà soát, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch; rà soát, đơn giản hóa 

TTHC; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

+ Phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và địa phương (bộ chỉ số DDCI) trong đó chú trọng đến chỉ số dịch vụ hỗ 

trợ doanh nghiệp. 

+ Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cuối năm 2021 tăng ít nhất 

03 bậc so với năm 2020. 

- Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm theo hai đợt 

nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm truyền thống 

ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2021). 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc Trung 

tâm bám sát Chương trình khung của UBND tỉnh và Quyết định ban hành nhiệm 

vụ chủ yếu của Sở trong năm 2021, tổ chức triển khai toàn diện, quyết tâm cao 

ngay từ đầu năm và báo cáo kết quả về Văn phòng Sở đợt 1 trước ngày 

20/6/2021; đợt 2 trước ngày 10/12/2021. 

2. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị thực hiện 

Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo Giám đốc Sở, UBND tỉnh theo 

quy định. Đề xuất việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện Kế hoạch này.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát 

triển ngành Công Thương năm 2021 của Sở Công Thương./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các phòng chuyên môn, TTKC và XTTM; 

- Công đoàn ngành Công Thương; 

- Lưu: VT, VP2. 
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