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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013 và Kế hoạch số
206/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng
năm 2021,
Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 với
những nội dung, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đẩy mạnh và cụ thể hóa việc phát động triển khai các phong trào thi đua yêu
nước, tạo khí thế, tinh thần và khích lệ đội ngũ CCVCLĐ Sở Ngoại vụ phấn đấu
công tác, nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được
giao, góp phần tạo bước đột phát thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, lập
thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2021.
Thông qua triển khai các phong trào thi đua, tạo điều kiện rèn luyện, bồi
dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm, phẩm chất
đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường phối
hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác của đội ngũ công chức, viên chức và
người lao động trong cơ quan.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời
phát hiện, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu lập
được thành tích xuất sắc trong công tác; qua đó nâng cao tác dụng giáo dục, nêu
gương, thực hiện tốt Luật Thi đua - Khen thưởng và Kế hoạch công tác thi đua
khen thưởng của tỉnh.
2. Yêu cầu
Nội dung Kế hoạch thi đua khen thưởng cần thiết thực, phát động sâu rộng
trong toàn cơ quan, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tập
thể, cá nhân tham gia, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao trong thực hiện
các nhiệm vụ công tác đối ngoại, gắn với việc thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, phấn đấu bứt phá, hiệu
quả về đích sớm trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại.
Thực hiện nghiêm túc các quy định về thi đua, khen thưởng; việc khen
thưởng phải bảo bảo khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thành tích,
đặc biệt chú trọng khen thưởng, khen thưởng đột xuất đối với CCVC chuyên môn
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và người lao động trực tiếp, chú trọng việc nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm,
nghiên cứu các đề án, công trình khoa học, kỹ thuật ứng dụng rộng rãi, tránh khen
thưởng không thực chất, đúng đối tượng và không mang lại hiệu quả, ý nghĩa của
công tác thi đua khen thưởng.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
TT
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Nội dung
QUÝ I
Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen
thưởng; Ký giao ước thi Cụm thi đua các tỉnh cơ
quan tham mưu tổng hợp (tại Sở Tài chính, đơn vị
cụm trưởng năm 2021)
Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả thi đua, khen
thưởng năm 2020 trình cấp khen thưởng theo
quy định.
- Phát động phong trào thi đua năm 2021.
- Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021 đối với
tập thể, cá nhân.
Xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng
năm 2021
Đăng ký các chỉ tiêu thi đua, danh hiệu thi đua
năm 2021 với Bộ Ngoại giao vụ, UBND tỉnh,
Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới phía bắc và Cụm
thi đua các CQTMTH tỉnh

Đơn vị thực hiện và phối
hợp
- Lãnh đạo Sở
- Văn phòng Sở

- Văn phòng.
- Hội đồng TĐKT Sở
- Văn phòng Sở
- Các đơn vị trực thuộc
Sở
- Lãnh đạo Sở
- Văn phòng Sở
- Các đơn vị trực thuộc
Sở

- Lãnh đạo Sở
Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành
- Văn phòng Sở.
tích chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
- Các đơn vị trực thuộc
Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)
Sở.
QUÝ II
- Văn phòng Sở chủ trì.
Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen - Hội đồng TĐKT Sở.
thưởng của Sở Ngoại vụ
- Các đơn vị trực thuộc
Sở.
- Văn phòng Sở chủ trì.
Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm - Các đơn vị trực thuộc
2021
Sở.

Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng
6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua các cơ - Lãnh đạo Sở
quan tham mưu tổng hợp; Cụm thi đua số 01 - Văn phòng Sở
HĐTĐKT Bô ̣ Ngoa ̣i Giao
QUÝ III
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Cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp
vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
Tập trung phát động triển khai phong trào thi đua
đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190
năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 04/11/2021)
QUÝ IV
Xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua đặc
biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm
thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 -04/11/2021)
Báo cáo kết quả triển khai Phong trào thi đua
“Cán bộ đối ngoại trách nhiệm, kỷ cương,có
tinh thần vượt khó, năng động sáng tạo”
Hướng dẫn, triển khai tổng kết công tác TĐKT
năm 2021 trong cơ quan.
Xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua,
khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ
công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Sở.
Chấm điểm thi đua gửi các Cụm thi đua.
Hội đồng sáng kiến Sở tổ chức chấm điểm, đánh
giá, công nhận sáng kiến năm 2021
Tổ chức bình xét danh hiệu thi đua, hình thức
khen thưởng năm 2021 và trình khen thưởng
thành tích năm 2021
- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; hình
thức khen thưởng và hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ năm 2021.
- Hướng dẫn các tập thể cá nhân hoàn thiện thủ
tục, hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền khen
thưởng.
Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen
thưởng Cụm thi đua số 01 HĐTĐKT Bô ̣ Ngoa ̣i
GiaoCụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng
hợp.
Xây dựng Kế hoạch công tác TĐKT năm 2022

Văn phòng Sở

- Văn phòng Sở chủ trì.
- Hội đồng TĐKT Sở.
- Các đơn vị trực thuộc
Sở.
- Văn phòng Sở.
- Các đơn vị trực thuộc
Sở.
- Văn phòng Sở.
- Các đơn vị trực thuộc
Sở.
- Lãnh đạo Sở
- Văn phòng Sở
- Văn phòng Sở.
- Các đơn vị trực thuộc
Sở.

- Văn phòng Sở.
- Hội đồng sáng kiến Sở
- Văn phòng Sở
- Hội đồng TĐKT Sở

- Lãnh đạo Sở
- Văn phòng Sở

- Lãnh đạo Sở
- Văn phòng Sở

Văn phòng Sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm TTDVĐN
Trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt thực hiện Kế hoạch này tới toàn thể
CCVCLĐ trong cơ quan, căn cứ chức năng, nhiê ̣m vu ̣ của từng phòng và Trung
tâm tổ chức các nô ̣i dung thi đua ban hành theo kế hoa ̣ch này; cam kế t hoàn thành

4
các chỉ tiêu thi đua và tổ chức đăng ký các hình thức thi đua, đề tài nghiên cứu,
sáng kiến kinh nghiệm năm 2021 đố i với tâ ̣p thể và cá nhân công chức, viên chức,
người lao đô ̣ng; gửi gửi về Hội đồng TĐKT Sở ( qua Văn phòng tổng hợp) trước
30/01/2021.
Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai phong trào thi
đua trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị; đánh giá, bình xét,
biểu dương kịp thời những cá nhân có thành tích, báo cáo kết quả triển khai và đề
nghị Giám đốc Sở xem xét khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có
thành tích đặc biệt xuất sắc.
2. Các tổ chức đoàn thể
Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên cụ thể hóa Kế hoạch này, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch phối hợp chính quyền triển khai thực
hiện các nội dung phong trào thi đua gắn với hoạt động đoàn thể; kế hoạch tổ chức
các hoạt động phong trào (văn nghệ, thi đấu thể thao...) trong nội bộ cơ quan, trong
cụm thi đua và giao lưu với các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh.
3. Văn phòng Sở
Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này và các nội dung, nhiệm
vụ công tác thi đua, khen thưởng theo chương trình, kế hoạch cụ thể của trung
ương và của tỉnh; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở về kết quả triển khai kế hoạch.
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo các điều kiện cần
thiết tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch; kịp thời tham mưu đề xuất
Lãnh đạo Sở các vấn đề vướng mắc, phát sinh để kịp thời điều chỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen
thưởng năm 2021 của Sở Ngoại vụ, đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ,
Trung tâm TTDVĐN nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Cục Ngoại vụ, BNG;
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ;
- Các cơ quan Cụm thi đua TMTH;
- Các Sở Ngoại vụ Cụm thi đua số 1, Bộ Ngoại giao;
- Hội đồng TĐKT Sở;
- Công đoàn, Chi đoàn TN;
- Các phòng CM, NV, Trung tâm;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu VT, VP.
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