
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

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 14/6/2005; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2021 (gọi tắt là Kế hoạch), với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng các 

ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2021, quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện 

thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh. 

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

hiệu quả các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các 

nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Các phong trào thi đua phải bảo đảm tính thiết thực, chất lượng và hiệu 

quả, có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp Nhân dân và thu hút được nhiều thành 

phần trong xã hội tham gia; công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, 

minh bạch, kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng. 

II. NỘI DUNG 
 

TT Nội dung Cơ quan thực hiện 

QUÝ I 

01 

Phát động phong trào thi đua phấn đấu 

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2021 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

02 
Thông báo phân khối, cụm thi đua của tỉnh 

năm 2021 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

03 

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan và các cụm 

thi đua ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi 

đua năm 2021 

- Hội đồng TĐKT tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 
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TT Nội dung Cơ quan thực hiện 

04 

Phát động 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) 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ 

05 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh 

Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần 

thứ nhất 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

06 

Tổng hợp, thẩm định hồ sơ và trình khen 

thưởng thành tích năm 2020 cho các cơ 

quan, đơn vị;  

Trình khen thưởng bậc cao thành tích năm 

2020 cho các cơ quan, đơn vị. 

- UBND tỉnh. 

- Hội đồng TĐKT tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

07 

Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2021 với 

Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương, 

Ban TĐKT Trung ương; đăng ký Cờ thi 

đua Chính phủ năm 2021 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

08 

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác TĐKT 

năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 

cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (tại 

tỉnh Sơn La)  

- UBND tỉnh. 

- Văn phòng UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

- Các cơ quan liên quan. 

QUÝ II 

09 

Ban hành Quyết định bãi bỏ điểm h khoản 

1 Điều 4 Quyết định số 57/2018/QĐ-

UBND ngày 23/10/2018 được sửa đổi, bổ 

sung tại  khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của 

UBND tỉnh 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

10 
Ban hành Đề án đổi mới công tác TĐKT 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2026 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

11 
Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác 

TĐKT năm 2021 của Hội đồng TĐKT tỉnh 

- Hội đồng TĐKT tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

12 

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ 

chức Hội nghị sơ kết công tác TĐKT 6 

tháng đầu năm 2021 

- Hội đồng TĐKT tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

- Các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

13 
Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu 

năm 2021 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 
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TT Nội dung Cơ quan thực hiện 

QUÝ III 

14 

Tham gia Hội nghị sơ kết công tác TĐKT 6 

tháng đầu năm 2021 của Cụm 7 tỉnh miền 

núi biên giới phía Bắc 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

- Các cơ quan liên quan.  

15 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác 

TĐKT và thông báo kết quả kiểm tra năm 

2021 

- Hội đồng TĐKT tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

- Các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

16 

Tổng hợp, thẩm định hồ sơ và trình UBND 

tỉnh khen thưởng thành tích năm học 2020 - 

2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo;  

Trình khen thưởng bậc cao cho ngành Giáo 

dục và Đào tạo. 

- UBND tỉnh. 

- Hội đồng TĐKT tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

- Các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

17 
Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công 

tác TĐKT năm 2021 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

- Các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

QUÝ IV 

18 

Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Công dân 

Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021. 

Tổng kết phong trào thi đua lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh 

Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

- Các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

19 
Hướng dẫn tổng kết công tác TĐKT năm 

2021 

- Sở Nội vụ. 

- Các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

20 

Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 

2021, phương hướng nhiệm vụ công tác 

năm 2022; chấm điểm thi đua năm 2021 

của tỉnh gửi cụm thi đua 7 tỉnh miền núi 

biên giới phía Bắc 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

21 

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, các đơn vị 

tổng kết công tác TĐKT năm 2021, triển 

khai nhiệm vụ công tác năm 2022 

- Hội đồng TĐKT tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 

- Các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

22 
Ban hành Kế hoạch công tác TĐKT năm 

2022 

- UBND tỉnh. 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ. 
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           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các cụm thi đua và các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh căn cứ 

Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch công tác TĐKT năm 2021 của đơn vị 

cho phù hợp, gửi về Sở Nội vụ (qua Ban TĐKT) trước ngày 20/01/2021 để tổng 

hợp và theo dõi. 

2. Giao Sở Nội vụ (Ban TĐKT) theo dõi, đôn đốc các cụm thi đua, các 

đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban TĐKTTW; 

- Vụ III, Ban TĐKT TW; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên,  

  Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TV HĐ TĐKT tỉnh theo QĐ số 651/QĐ-UBND; 

- Các ĐV cụm TĐ theo TB số 109/TB-UBND; 

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT); 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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