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KẾ HOẠCH 

Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội  

đại biểu Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

 

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-UBND, ngày 20 tháng 02 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích 

chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, tiến tới Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Để động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực 

lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống thi 

đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang 

phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện Hạ Lang lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 

XIX và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Muc đích 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện phấn đấu 

hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thiết thực lập thành tích 

chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XVI, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII. 

- Phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biếu xuất sắc trong đợt thi đua đế phố biến, học tập, nhân rộng. 

2. Yêu cầu 

Đợt thi đua được triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả ở các cấp, các 

ngành và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các 

ngành, gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

II. NỘI DUNG, MỤC TIÊU, THỜI GIAN, KHẨU HIỆU THI ĐUA 

1. Nội dung thi đua 

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức 
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các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp. 

- Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa và 

đạo đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác, thái độ 

phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

- Huy động các nguồn lực chung tay xây dựng Cao Bằng; có những công 

trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XVI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 2. Mục tiêu thi đua 

 Tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các cấp, các ngành, các 

tầng lớp nhân dân, qua đó huy động sức mạnh tống hợp, sự tham gia tích cực 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tầng 

lớp nhân dân thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 

2020. 

3. Khẩu hiệu thi đua 

Nhân dân và cán bộ huyện Hạ Lang thi đua lập thành tích chào mừng Đại 

hội đại biểu Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

4. Thời gian thi đua 

Từ ngày phát động đến tháng 7 năm 2020. Tổng kết đợt thi đua gắn với 

dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Lang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

III. ĐỐI TƢỢNG THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG 

1. Đối tƣợng thi đua 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các xã, thị trấn; các 

xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Hạ Lang. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã.  

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, 

người lao động, công nhân, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn huyện Hạ 

Lang. 

2. Hình thức khen thƣởng 

- Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. 

- Giấy khen của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh 

nghiệp. 
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IV. TIÊU CHUẨN, SỐ LƢỢNG, QUY TRÌNH THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ 

NGHỊ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN  

1. Tiêu chuẩn 

a) Tập thể (Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các xã, 

thị trấn; các xóm, tổ dân phố; doanh nghiệp, hợp tác xã) đạt các tiêu chuấn sau: 

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. 

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua (trong công tác, lao 

động sản xuất, chiến đấu...) 

- Tích cực tham gia xây dựng các loại quỹ, các hoạt động nhân đạo, từ 

thiện góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 hoàn thành 60% chỉ tiêu thi đua đã đăng ký 

hoặc kế hoạch đề ra. 

- Có công trình, phần việc đạt hiệu quả, thiết thực chào mừng Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

b) Cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân, 

chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; học sinh, 

sinh viên) đạt các tiêu chuấn sau: 

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và địa 

phương. 

- Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc 

biệt trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 

- Năng động, sáng tạo, có sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong 

công tác. 

- Đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa 

học, lao động sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu... 

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện 

tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

- Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2019. 

c) Hộ gia đình đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

và quy định của địa phương. 

- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có cách làm mới trong sản xuất kinh 

doanh, thực hiện sản xuất kinh doanh hiệu quả: xây dựng trang trại, phát triển 

kinh tế tống hợp hoặc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đảm bảo đúng các quy định 
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hiện hành... 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

- Có thu nhập cao và ổn định. 

- Có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ các hộ gia đình khác cùng phát 

triển. 

- Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2019. 

d) Cá nhân là người dân trong cộng đồng dân cư đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, quy định của địa phương. 

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do xóm, 

tổ dân phố phát động. 

- Có nhiều đóng góp (ngày công, tiền của, hiến đất,...) cho xây dựng nông 

thôn mới, công tác xã hội hóa và an sinh xã hội trong và ngoài địa bàn dân cư. 

- Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2019. 

2. Số lƣợng khen thƣởng 

- Mỗi đơn vị tham gia khối, cụm thi đua thuộc huyện (trừ các xã, thị trấn 

và các đơn vị ngành Giáo dục, Y tế) đề nghị khen thưởng không quá 01 tập thể 

hoặc 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua. 

- Mỗi xã, thị trấn và ngành Giáo dục, Y tế đề nghị khen thưởng không quá 

02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua (chú 

trọng đến người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân, hộ gia đình). 

3. Tuyến trình khen thƣởng 

- Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và quỹ lương thì cấp đó chịu trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên 

khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xét khen thưởng và trình cấp trên khen 

thưởng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã (không tham gia khối, cụm thi đua 

thuộc huyện), cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn. 

4. Quy trình xét khen thƣởng 

- Hội đồng thi đua, khen thưởng các đơn vị, địa phương căn cứ tiêu chuẩn, 

bình xét khen thưởng và hoàn thiện hồ sơ khen thưởng theo quy định gửi cơ 

quan thường trực của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ 

huyện) tổng hợp. 

- Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện xem xét, 

thẩm định, đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện khen thưởng đối với các 

trường hợp đủ tiêu chuẩn. 
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5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thƣởng 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng. 

- Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

- Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng 

(Theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định sổ 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng). Riêng đối với cá nhân là người lao động không giữ chức vụ 

lãnh đạo quản lý trong doanh nghiệp, nông dân, hộ gia đình thì địa phương, 

doanh nghiệp trình khen thưởng có trách nhiệm tóm tắt thành tích cho cá nhân, 

hộ gia đình. 

6. Thời hạn nộp hồ sơ trình khen thƣởng 

- Các đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về ủy ban nhân 

dân huyện (qua Phòng Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện) trong 02 ngày 29, 30 tháng 7 năm 2020. 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tổng hợp, tham mưu đề nghị Chủ 

tịch ủy ban nhân dân huyện khen thưởng theo quy định. 

V. KHEN THƢỞNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG, DOANH NGHIỆP 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp căn cứ quy định của pháp 

luật về công tác thi đua, khen thưởng và nội dung của đợt thi đua để quy định số 

lượng, tiêu chuẩn khen thưởng phù hợp nhằm khuyến khích, động viên các tập 

thế, cá nhân tích cực tham gia đợt thi đua. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng thi đua, khen thƣởng huyện 

Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện phụ trách các cơ quan, 

đơn vị, địa phương và khối thi đua chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch này. 

2. Phòng Nội vụ (Cơ quan thƣờng trực HĐTĐ- Khen thƣởng huyện) 

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 

nghiệp tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua; thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng theo quy định. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp xây dựng báo 

cáo đánh giá tổng kết đợt thi đua và tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết đợt thi 

đua trên địa bàn toàn huyện. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị và các cơ quan thông tin, tuyên 

truyền của huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đợt thi đua đặc biệt, 
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các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. 

- Chỉ đạo việc tăng cường tuyên truyền về đợt thi đua đặc biệt, các điển 

hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các ấn phẩm báo chí. 

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép về đợt thi đua đặc biệt, các điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt tại hội nghị báo cáo viên cấp huyện. 

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng, doanh nghiệp 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai đợt thi đua sát với tình hình thực tế, gắn 

với nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương, 

doanh nghiệp. 

- Tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong đợt thi đua trên 

cổng thông tin điện tử của đơn vị và gửi Phòng Nội vụ - cơ quan thường trực 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện để giới thiệu, tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

- Xét, đề nghị khen thưởng hoặc khen thưởng theo thẩm quyền đối vói các 

tập thế, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua theo quy định. 

- Báo cáo kết quả đợt thi đua gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội 

vụ - cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) trước ngày 

15/8/2020. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

huyện 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước, mở các 

chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, đưa tin bài về tư tưởng của Bác 

về thi đua ái quốc; những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; tăng 

thời lượng phát sóng để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình mới 

và nhân tố mới trong các phong trào thi đua. 

Căn cứ Kế hoạch này, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                             
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (B/c); 

- TT Huyện uỷ (B/c); 

- TT HĐND huyên (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các huyện, TP trong Cụm thi đua (Miền đông); 

- Các cơ quan, ban, ngành, LLVT huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, HTX; 

- Các thành viên HĐTĐKT huyện;                                            
- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PNV. 

 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Đoàn Quốc Chính 
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