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KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua
của Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp năm 2022

Thực hiện hướng dẫn số 2556/HD-HĐTĐKT ngày 25/10/2006 của Hội
đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Trị về nội dung đăng ký giao ước thi đua
và chấm điểm thi đua hàng năm; Công văn số 644/UBND-NC ngày 23/02/2022
của UBND tỉnh Quảng Trị về phân Khối thi đua năm 2022; hưởng ứng phong trào
thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng
năm 2022 của UBND tỉnh; Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp xây dựng Kế
hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh
phát động, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, lập thành tích chào
mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục thi đua
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh. Đây cũng là năm tỉnh
Quảng Trị tổ chức các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư
Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022), 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 01/5/2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị, 75 năm ngày
Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), nhằm tạo bước đột phá trong việc
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần yêu nước, lòng
tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi c án
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong năm 2022, góp phần
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.
-

Thông qua các phong trào thi đua, góp phần giữ vững truyền thống lịch
sử, cách mạng, văn hóa của quê hương và con người Quảng Trị để khơi dậy niềm
tin tưởng, lòng tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh
đạo của Đảng, thành tựu đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói
riêng.
-

2. Yêu cầu
Các cơ quan, đơn vị trong Khối bám sát nhiệm vụ chính trị, tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới
-
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công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh về việc phát động
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế
hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để tổ chức các phong
trào thi đua trong cơ quan, đơn vị.
Các cơ quan, đơn vị trong Khối tổ chức thực hiện tốt các nội dung giao
ước thi đua đã được ký kết, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, hiệu quả, thiết thực
trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
-

Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Khối Thi đua các cơ
quan tham mưu tổng hợp, tạo điều kiện giúp đỡ nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.
-

Các phong trào thi đua phải được tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời nhằm
đánh giá những thành tích đã đạt được, rút ra những hạn chế, tồn tại, bài học kinh
nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc,
các gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt để nêu gương nhân rộng trong cơ
quan, đơn vị.
-

II. NỘI DUNG
1. Chủ đề thi đua: “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thu hút
đầu tư - Thúc đẩy tăng trưởng”
2. Về nội dung thi đua
Các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp
căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch phát
động phong trào thi đua toàn diện. Tập trung quán triệt, tuyên truyền các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen
thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái
quốc; Bám sát Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013; 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 trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ
và đánh giá tổng kết công tác thi đua. Cụ thể, Khối thi đua cần tập trung thực hiện
tốt các nội dung sau:
2.1. Chỉ đạo 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 05-CT/TW
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025, thực hiện chủ đề thi đua tại
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X giai đoạn 2021-2025 là “Đoàn kết,
sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” thực sự là động lực, biện pháp góp
phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững
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mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp
uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, nhất là nâng cao
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai
công tác thi đua, khen thưởng.
2.2. Thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước
về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc
phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế. Thực hiện đồng
bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao
thông và phòng chống cháy, nổ, phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác
quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm; chủ động
phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phong trào quần chúng
bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn
xã hội; không để xảy ra các trường hợp hỏa hoạn, mất cắp tài sản tại cơ quan, công
sở; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại,
tố cáo (nếu có) của các tổ chức, công dân theo đúng thẩm quyền, không để tình
trạng khiếu nại vượt cấp hoặc kéo dài. Thực hiện và hưởng ứng phong trào Văn
hóa, văn nghệ; thể dục Thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn
vị. Tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, công tác từ thiện, tích cực ủng hộ các
quỹ “Quỹ tình thương”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ngày vì
người nghèo”, “Tiếp sức đến trường”...
2.3. Thực hiện tốt Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 24/12/2022 của UBND
tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022, qua đó góp phần
tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn
2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị
quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Trị về việc đẩy mạnh cải
cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. Trọng tâm là đẩy mạnh xây
dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu
quả, phục vụ tốt tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Nâng cao chất lượng thực thi
các nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh. Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Trị thành tỉnh năng
động về môi trường kinh doanh và đầu tư. Tăng cường công tác sắp xếp, tổ chức
bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cung cấp
dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa
điện tử của tỉnh, tăng cường kết nối, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống
chính trị; chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ tại các cơ quan,
đơn vị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực thi công
vụ. Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng
thân thiện, thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh, tạo động lực, sự đột phá về thu hút nguồn lực đầu tư; phân bổ, sử dụng hiệu
quả các nguồn lực; tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh và
có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục duy trì và nâng
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cao thứ hạng về Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số cạnh tranh (PCI), Chỉ số
hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)... Tập trung tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tích cực, chủ
động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân và doanh
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
2.4. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong
tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng,
năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện tốt Nghị
quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng
Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ
ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Phát huy
phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa
học, công nghệ thông tin vào lĩnh vực công tác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý, điều hành. Phát động phong trào học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường ứng
dụng khoa học công nghệ hướng tới kinh tế số, kinh tế xanh. Tích cực đẩy nhanh
việc hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
2.5. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 04/11/2021 của
Tỉnh uỷ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục
thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chương
trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập
trung phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện
xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp
thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thúc đẩy bình
đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện
đại; thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; đảm bảo môi trường,
cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền
thống; xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống của Nhân dân. Phát triển văn
hóa, xã hội toàn diện, hài hòa với phát triển kinh tế làm nền tảng cho phát triển bền
vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
2.6. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm
túc và có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống
lãng phí; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan về công tác
phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt
công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng,
xây dựng chi, đảng bộ và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
100% Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ
trở lên; nội bộ đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện tốt Quy chế dân chủ
cơ sở, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong công tác thực hiện nhiệm vụ
chính trị của cơ quan. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên
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truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng kiến thức PCTN cho cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức; giáo dục, rèn luyện về đức tính liêm khiết, xây dựng
văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
2.7. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua thiết thực để triển khai có hiệu quả Lời
kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện
pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra nhằm tập
trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức
khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tổ chức hiệu quả phong trào thi đua yêu
nước gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các cơ quan, đơn
vị trong tỉnh phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn,
linh hoạt; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua phải đảm bảo thực
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
2.8. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi
đua yêu nước: “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đẩy mạnh
chương trình chuyển đổi số”; “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi
đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Doanh nghiệp Quảng Trị
hội nhập và phát triển”; “Quảng Trị chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ
lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”;
“Chương trình tổng thể về cải cách hành chính”; “Thu nộp và quản lý ngân sách”;
“Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu”; “Bảo đảm trật tự an toàn giao
thông”; “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng và phát triển hạ
tầng giao thông”....
2.9. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển
hình tiên tiến trên các lĩnh vực có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội trên tất cả các
lĩnh vực, đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: “Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết
và nhân rộng điên hình tiên tiến” với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền
phong phú, đa dạng. Các cơ quan, đơn vị trong Khối tổ chức phát động phong trào
thi đua tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác, thực hiện các chỉ tiêu, kế
hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Phấn đấu mỗi tập thể, mỗi cá nhân
đều tham gia phong trào thi đua yêu nước và ngày càng xuất hiện những tập thể, cá
nhân điển hình tiên tiến. Mục tiêu thi đua của Khối là “Tập thể hoàn thành đạt và
vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, cá
nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ”. Đổi mới phương thức hoạt động thi đua,
khen thưởng, đảm bảo cho phong trào thi đua đi vào chiều sâu; thực hiện việc xét
khen thưởng đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật, ưu tiên
những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất.
2.10. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả
các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện đúng quy trình bình xét, đề xuất khen
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua để
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biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích, có tác
dụng động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao năng suất,
hiệu quả công tác, tạo niềm tin trong cán bộ, công chức, viên chức. Hưởng ứng tốt
các đợt phát động thi đua do Bộ, Ngành Trung ương và UBND tỉnh phát động.
3. Về công tác thi đua, khen thưởng
- Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng
quy định của pháp luật. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua
việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong các phong trào thi
đua.
- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tham mưu thực hiện nghiêm
các quy định của pháp luật trong việc bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng,
đảm bảo chính xác, kịp thời và toàn diện.
- Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công
tác thi đua, khen thưởng.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối
đảm bảo đúng quy định.
4. Phát động các đợt thi đua
Đợt 1 (Từ tháng 01/2022 đến 30/6/2022): Tuyên truyền, học tập, quán triệt
và xây dựng chương trình hành động của các cơ quan, đơn vị thực hiện nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII; Tuyên truyền, quán triệt kết quả, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Thi đua
yêu nước toàn quốc lần thứ X. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); Kỷ niệm 47 năm
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2022); Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2022); và các ngày Lễ lớn của tỉnh: kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư
Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022), 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 01/5/2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị …(Các đơn vị
báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo sơ kết 6 tháng và gửi về đơn vị
Trưởng khối trước 30/6/2022).
-

- Đợt

2 (Từ 01/7/2022 đến hết năm 2022): Thi đua phấn đấu hoàn thành
vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77
năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), kỷ niệm 78 năm Ngày thành
lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 75 năm ngày
Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) … (Các đơn vị báo cáo kết quả thực
hiện lồng ghép vào báo cáo năm và gửi về đơn vị Trưởng khối trước ngày
20/12/2022)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phong trào thi đua yêu
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nước, các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp
cùng có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung đã ký kết giao
ước thi đua, cụ thể:
1.1. Đối với các đơn vị trong Khối
- Căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua của Khối, Lãnh đạo
các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng Kế hoạch và tổ chức phát động các phong
trào thi đua trong cơ quan, đơn vị mình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận
thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò, mục đích của phong trào thi đua trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục nổ lực và quyết tâm cao, ra
sức rèn luyện, gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự đổi mới nâng cao năng
lực công tác, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc,
đoàn kết và hợp tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể của các cơ quan, đơn vị trong
Khối để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Thường xuyên kiểm tra. đánh
giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời, đảm bảo đồng bộ ở cả 4 khâu “Phát
hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” với nhiều nội dung,
hình thức tuyên truyền phong phú.
- Tổ chức đăng ký các chỉ tiêu thi đua, các danh hiệu thi đua, đề xuất các
hình thức khen thưởng gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Bộ, ngành cấp trên
theo quy định.
- Tham gia tích cực các Hội nghị, các hoạt động do đơn vị Trưởng khối, Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức.
- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo công tác thi đua theo quy định.
Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản, báo cáo của Khối và đề xuất
các giải pháp nhằm đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Khối.
1.2. Đối với đơn vị Trưởng khối
- Có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản
liên quan đến tổ chức thực hiện các hoạt động chung của Khối.
- Tổ chức ký kết giao ước thi đua, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động
của Khối; chuẩn bị nội dung các Hội nghị của Khối.
1.3. Đối với đơn vị Phó khối
- Phối hợp với đơn vị Trưởng khối cùng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực
hiện Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua của Khối.
2. Thời gian tổ chức ký kết giao ước thi đua; sơ kết và tổng kết phong
trào thi đua của Khối
- Ký kết giao ước thi đua: Hội nghị ký kết giao ước thi đua tại Văn phòng
UBND tỉnh (45 Hùng Vương, Phường 1, thành phố Đông Hà).
- Sơ kết 6 tháng đầu năm: Trên cơ sở các phong trào thi đua và đợt thi đua
của Khối, các đơn vị chủ động phát động phong trào thi đua, các đợt thi đua; kết
thúc mỗi đợt thi đua có đánh giá, rút kinh nghiệm. Báo cáo sơ kết phong trào thi
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đua 6 tháng đầu năm gửi về Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua trước ngày
30/6/2022 để tổng hợp báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
- Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao: Các đơn vị chủ động
hoặc phối hợp với đơn vị trong Khối tổ chức các phong trào, giao lưu văn nghệ,
thể dục, thể thao nhân các dịp lễ kỷ niệm của ngành và của tỉnh.
- Tổng kết công tác thi đua của Khối: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua
của Khối cơ quan tham mưu, tổng hợp được tổ chức tháng 12/2022 tại Văn phòng
UBND tỉnh, các thành viên trong Khối gửi Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và
Bản tự chấm điểm thi đua về Trưởng, Phó Trưởng Khối trước ngày 20/12/2022 để
tổng hợp; Trưởng Khối và Phó trưởng Khối thi đua sẽ có kế hoạch tổ chức Hội
nghị tổng kết cụ thể.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2022 của
các cơ quan, đơn vị thuộc Khối cơ quan tham mưu, tổng hợp. Văn phòng UBND
tỉnh Quảng Trị - đơn vị Trưởng khối kính đề nghị các cơ quan trong Khối phối hợp
chặt chẽ với đơn vị Trưởng khối, Phó khối trong quá trình tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ chung, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua,
phấn đấu các cơ quan, đơn vị trong khối đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công
tác năm 2022./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Ban TĐKT tỉnh (b/c);
- Các đơn vị trong Khối thi đua;
- Lưu: VT, HC-TC(P h).
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CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH
Nguyễn Cảnh Hưng

