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SỞ NGOẠI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /KH-SNgV Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2023 
 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 

 

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 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Kế hoạch số 

252/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thi 

đua khen thưởng năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Ngoại vụ xây 

dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, nội dung cụ thể như sau: 

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua,góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn tiếp theo gắn 

với công tác đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả; bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nội dung quản lý nhà nước trong công 

tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của Sở. 

Động viên, 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 phát huy 

tác dụng giáo dục, nêu gương, thực hiện tốt Luật Thi đua - Khen thưởng, Chỉ thị và 

Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2023. 

 

2. Yêu cầu 

Các phong trào thi đua - khen thưởng đảm bảo bám sát chủ đề hành động 

năm 2023 của ngành ngoại giao: “ "Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, sáng tạo, vượt 

mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong giai đoạn 

phát triển mới của đất nước” và tinh thần chỉ đạo của tỉnh về chủ đề của năm 

2023:“Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo 

bứt phá”  gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, thiết thực, hiệu quả.  

Thực hiện nghiêm túc các quy định về thi đua, khen thưởng; việc khen 

thưởng phải bảo  đảm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời; tránh 

khen thưởng hình thức, không đúng đối tượng và không phát huy  hiệu quả, ý 

nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

TT Nội dung 
Đơn vị thực hiện và phối 

hợp 
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QUÝ I 

1 
Hoàn thiện hồ sơ trình cấp khen thưởng theo 

quy định. 

- Lãnh đạo Sở 

- Văn phòng Sở 

2 

- 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. 

- Tiếp nhận bàn giao làm Cụm trưởng, Cụm thi 

đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp. 

- Ban hành Kế hoạch, Quy chế hoạt động của 

Cụm thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp. 

- Phát động phong trào thi đua Cụm các cơ quan 

tham mưu tổng hợp. 
 

- Các cơ quan trong Cụm 

thi đua 

- Lãnh đạo Sở 

- Văn phòng. 

 

3 

Phát động phong trào thi đua năm 2023. 

Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2023 đối với tập 

thể, cá nhân. 

 

- Văn phòng Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc 

Sở; 

4 
Xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2023. 

- Lãnh đạo Sở 

- Văn phòng Sở 

- Các đơn vị trực thuộc 

Sở 

5 
Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua, khen 

thưởng của Sở Ngoại vụ 

- Văn phòng Sở chủ trì. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Sở phối hợp. 

6 

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 

chính trị được giao, lập thành tích chào mừng 

các ngày Lễ lớn trong năm 

- Lãnh đạo Sở 

- Văn phòng Sở. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Sở. 

QUÝ II 

7 
Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 

2023 

- Văn phòng Sở chủ trì. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Sở. 

8 

Thực hiện nhiệm vụ đơn vị Cụm trưởng, phối 

hợp chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong 

Cụm thi đua tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 

TĐKT 6 tháng đầu năm 2023. 
 

- Các cơ quan trong Cụm 

thi đua 

- Lãnh đạo Sở 

- Văn phòng. 

9 

Xây dựng báo cáo kết quả sơ kết 06 tháng công 

tác TĐKT, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối 

năm 2022 Cụm 8 tỉnh miền núi biên giới phía 

Bắc 

- Các cơ quan trong Cụm 

thi đua. 

- Lãnh đạo Sở. 

- Văn phòng Sở. 

 QUÝ III 
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10 
Xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ về công tác 

TĐKT cho Đoàn kiểm tra của tỉnh. 

- Văn phòng Sở. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Sở. 

11 
Cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. 
Văn phòng Sở 

12 

Xây dựng báo cáo sơ kết các phong trào thi đua và 

biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 

2023. 

Văn phòng Sở 

 QUÝ IV 

13 
Xây dựng Báo cáo tổng kết các phong trào phong 

trào thi đua  

- Văn phòng Sở. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Sở. 

14 

Phối hợp chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

trong Cụm thi đua các cơ quan tham mưu xây 

dựng báo cáo tổng kết TĐKT năm 2023. 

Chấm điểm thi đua gửi các Cụm thi đua. 

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TĐKT năm 

2023. 

 

- Các cơ quan trong Cụm 

thi đua. 

- Văn phòng Sở. 

15 
Hướng dẫn, triển khai tổng kết công tác TĐKT 

năm 2023 trong cơ quan. 

- Lãnh đạo Sở 

- Văn phòng Sở 

16 

Hội đồng sáng kiến Sở tổ chức chấm điểm, đánh 

giá, công nhận sáng kiến năm 2023 (tháng 

11/2023); 

Quyết định công nhận sáng kiến năm 2023. 

- Văn phòng Sở. 

- Hội đồng sáng kiến Sở. 

17 

Tổ chức bình xét danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng năm 2023 và trình khen thưởng 

thành tích năm 2023 

- Văn phòng Sở 

- Hội đồng TĐKT Sở 

18 

Hướng dẫn các tập thể cá nhân hoàn thiện thủ tục, 

hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

 

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng năm 2023. 

 

- Lãnh đạo Sở 

- Văn phòng Sở 

 

19 

Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng Cụm thi đua số 01 HĐTĐKT Bộ Ngoại 

Giao; Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng 

hợp. 

- Lãnh đạo Sở 

- Văn phòng Sở 

20 Xây dựng Kế hoạch công tác TĐKT năm 2024 

 

 - Văn phòng Sở. 

- Các đơn vị trực thuộc 

Sở. 
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III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền các phong trào thi đua gắn với việc 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chủ đề, phương châm 

hành động năm 2023 của Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Lạng Sơn nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 

34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 

18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng; nghiên 

cứu, ban hành, bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở phù hợp với các Quy 

định của Luật TĐKT, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và phù hợp 

với điều kiện tình hình thực tế của cơ quan.  

3. Xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nắm 

tình hình các phong trào thi đua và việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, kịp thời có 

biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, chỉ đạo phong trào thi 

đua và công tác khen thưởng trong ngành ngoại giao. 

4. Phát động phong trào thi đua cụ thể, triển khai sâu rộng đến toàn thể công 

chức và người lao động; nội đung phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được 

giao, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 

của tỉnh; xây đựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ quan trong sạch, 

vững mạnh. 

5. Đăng ký các danh hiệu thi đua, các chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm theo 

quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị 

trong cụm thi đua. 

6. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ về 

công tác thi đua khen thưởng.Tăng cường công tác giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, 

phối hợp với các đơn vị trong Cụm thi đua, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động 

của Cụm; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trên cơ sở kế 

hoạch đề ra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng thi đua - 

khen thưởng Sở.  

7. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới 

trong phong trào thi đua yêu nước, chú trọng khen thưởng những cá nhân có nhiều 

cố gắng và có những sáng kiến, sáng tạo, giải pháp cải tiến hữu ích, trong các 

phong trào thi đua. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng các điển 

hình tiên tiến. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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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 

CCVCNLĐ trong cơ quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng và Trung 

tâm tổ chức các nội dung thi đua ban hành theo Kế hoạch này; cam kết hoàn thành 

các chỉ tiêu thi đua và tổ chức đăng ký các hình thức thi đua, đề tài nghiên cứu, 

sáng kiến kinh nghiệm năm 2023 đối với tập thể và cá nhân công chức, viên chức, 

người lao động; gửi về Hội đồng TĐKT Sở (qua thư ký Hội đồng TĐKT tổng hợp) 

trước 30/01/2023. 

Chủ động 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 Hội đồng TĐKT của Sở 

xem xét khen thưởng chuyên đề 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 phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn 

viên tíc cực, chủ động triển khai Kế hoạch này, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

nhân rộng gương điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua gắn với  hoạt động 

đoàn thể; phối hợp 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 tham mưu xây dựng và thực hiện Kế hoạch với 

các nội dung, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng theo chương trình, kế hoạch 

cụ thể của Bộ Ngoại giao 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 2023 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. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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