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KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHỐI KINH TẾ KỸ THUẬT NĂM 2022 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính  trị về “Tiếp 

tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 41/CT-TU ngày 

09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới 

công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch 05 

năm 2021-2025; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022; Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của 

UBND tỉnh về việc cử Khối trưởng, Khối phó các khối thi đua thuộc tỉnh năm 

2022. Thường trực Khối Kinh tế kỹ thuật ban hành Kế hoạch hoạt động công tác 

thi đua năm 2022 của Khối, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Khối trong năm 2022; thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XIX và Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 

25/5/2021 về tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.  

- Xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ 

biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn Khối. 

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

về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên 

môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

- Tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm 

trong công tác giữa các đơn vị thành viên trong Khối. 
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2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua được phát động một cách sôi nổi, rộng khắp đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; Xây dựng 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Phong trào thi đua phải thực sự là động lực cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động tiếp tục nỗ lực và quyết tâm cao hơn, ra sức rèn luyện, 

gương mẫu về kỷ cương, kỷ luật, tự đổi mới nâng cao năng lực công tác, phẩm 

chất đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức Đảng, chính quyền, 

đoàn thể trong các đơn vị của Khối nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả của 

phong trào thi đua. Gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

và quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần nghiên cứu, nắm 

vững vai trò, mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua, nỗ lực khắc phục mọi 

khó khăn, ra sức rèn luyện, chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong công tác. 

- Việc tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh 

phô trương, hình thức và bệnh thành tích trong công tác Thi đua - Khen thưởng. 

II. NỘI DUNG 

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

thi đua yêu nước; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2013; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời tổ chức phát động các phong trào thi 

đua thiết thực trong cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm 2022, thực hiện hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Khối trong năm 2022; thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XIX và Kế hoạch 05 năm 2021-2025. Tiếp tục 

triển khai thực hiện các phong trào thi đua: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ 

lại phía sau, giai đoạn 2021-2025”; thực hiện chiến dịch “Ba không” (không tệ nạn 

ma túy, không cờ bạc, không tai nạn giao thông); phong trào thi đua thực hiện 

Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh (theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ); đẩy mạnh phong trào thi đua chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả; đẩy mạnh cải cách hành chính. 
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Gắn việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị 

số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 05-

KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: “Một số chủ trương 

nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh 

giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”… 

Tổ chức các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là: Kỷ 

niệm 92 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); 

136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2022); 111 năm Ngày Bác 

Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022); 76 năm Ngày Tổng 

tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 – 06/01/2022); 47 năm Ngày giải phóng hoàn 

toàn 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); 191 năm thành lập và 31 

năm tái lập tỉnh; 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và 

Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2022); 92 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-

12/9/2022);… với mục tiêu thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

3. Các đơn vị trong Khối căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 được giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch làm cơ sở chỉ 

đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển 

hình tiên tiến. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân 

tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị; 

đồng thời tuyên truyền trong toàn Khối về các mô hình, điển hình, nhân tố mới, 

những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, tạo sự lan tỏa rộng khắp. 

Quan tâm khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khen 

thưởng thành tích đột xuất trên các lĩnh vực. 

5. Tất cả 12 đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022. 

6. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn 

thành nhiệm vụ; 90% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 15% đạt danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua cơ sở; 5% đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh hoặc ngành. 

7. Tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đoàn thể hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên. 

8. 100% các đơn vị trong Khối không có cá nhân vi phạm kỷ luật từ khiển 

trách trở lên; không vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; vi 

phạm tệ nạn xã hội và An toàn giao thông. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung 

giao ước thi đua đã ký kết của Khối năm 2022.  

2. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao giao lưu giữa các đơn vị 

trong Khối, cụ thể: tổ chức giải bóng đá mini nam; bóng chuyền hơi nam, nữ hoặc 

môn thể thao tập thể khác… (thời gian dự kiến vào tháng 6/2022). Trường hợp do 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì sẽ thống nhất phương án thực hiện phù hợp.  

3. Khối trưởng, Khối phó chủ trì kêu gọi các đơn vị trong Khối tổ chức các 

đợt thăm hỏi, động viên những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn trong Khối 

(những gia đình có công với cách mạng; trẻ em tàn tật, mồ côi, học sinh nghèo 

vượt khó.....).  

4. Các đơn vị trong Khối báo cáo công tác thi đua khen thưởng Quý I (Trước 

ngày 25 tháng cuối cùng của Quý); báo cáo 6 tháng, 9 tháng (trước ngày 

25/6/2022; 25/9/2022) và  báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bảng 

tự chấm điểm năm 2022 trước 15/12/2022 về Khối trưởng (Sở Công Thương) để 

tổng hợp, báo cáo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh. 

5. Tổ chức tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; 

Bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng cho đơn vị khác (thời gian trước ngày 25/12/2022). 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động công tác thi đua năm 2022 của Khối Kinh tế 

kỹ thuật; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động phối hợp 

với Khối trưởng để tổ chức thực hiện, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các nội dung đã ký 

kết giao ước thi đua giữa các đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; (báo cáo);                                                            
- Ban TĐ - KT tỉnh;                                                        

- Các đơn vị trong Khối KTKT;  

- Lưu: VT, KT. 

TM. KHỐI KINH TẾ KỸ THUẬT 
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