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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Căn cứ Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng của Sở ban hành kèm
theo Quyết định số 617/QĐ-SKHCN, ngày 30/9/2019 về việc ban hành Quy chế
về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ.
Thực hiện công văn số 01/KH-HĐTĐKT, ngày 21 tháng 02 năm 2020 của
Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hà Nam về kế hoạch công tác thi đua, khen
thưởng năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch công tác Thi
đua, Khen thưởng năm 2020 của đơn vị như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, tiếp tục đổi mới, đẩy
mạnh các phong trào thi đua trong cơ quan, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm, khắc phục
khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 của ngành đã đề ra,
góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của
Đảng.
Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là
Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới
công tác thi đua, khen thưởng; Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng
dẫn thi hành.
Bồi dưỡng cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu
cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tới. Củng cố, kiện toàn
tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng, tạo sự thống nhất nhằm thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, đơn vị.
2. Yêu cầu
Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng
chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời. Đồng thời làm tốt công
tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.
Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về vai trò,
vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng trong thời kì
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Việc xây dựng kế hoạch phong trào thi đua phải phù hợp với đặc điểm tình
hình của cơ quan với hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo khí thế thi đua
sôi nổi, rộng khắp góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, đặc biệt
là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới
công tác thi đua, khen thưởng; Luật thi đua khen thưởng; Nghị định số
91/2017/NĐ-CP, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Thông tư số
12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ và các quy định
của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh về công
tác thi đua khen thưởng.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây
dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không
để ai bị bỏ lại phía sau” gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết
trung ương 4 khoá XII của Đảng. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Cán
bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 20192025.
Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức các
phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực và hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám
sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng,
tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất.
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo
việc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời.
III. Nội dung, thời gian thực hiện
Thời
gian

Nội dung công việc

Tháng
1

- Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, xây dựng nhiệm vụ trọng
tâm năm 2020.
- Phát động, ký kết thi đua giữa các Khối thi đua trong Sở.
- Dự thảo 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tháng
2

- Ban hành công văn hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị
thuộc Sở đăng ký danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng
năm 2020. Tổng hợp đăng ký với Sở Nội vụ và Trưởng khối thi đua
Kinh tế ngành.
- Thảo luận 10 nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thiện gửi Ban Thi đua
Khen thưởng (Sở Nội vụ) và Sở Công thương (Trưởng khối thi đua
Kinh tế ngành).
- Ban hành kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

Tháng
3

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất
lượng và tiến độ thời gian.
- Tham dự hội nghị kí kết giao ước thi đua khối Kinh tế ngành.
- Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày khoa học

Thời
gian
Tháng
4

Nội dung công việc
và Công nghệ Việt Nam 18/5.
- Đôn đốc các đơn vị thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất
lượng và tiến độ thời gian.

Tháng
5

- Tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
- Xây dựng báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu
năm của Sở.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua
khen thưởng 6 tháng đầu năm kết hợp sơ kết công tác khoa học và
công nghệ 6 tháng đầu năm 2020.

Tháng
6

- Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu
năm 2020.
- Thành lập Hội đồng chấm, công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp
tỉnh của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tháng
7

- Tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu
năm kết hợp với sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ.
- Tham gia các hoạt động của Khối thi đua kinh tế ngành.

Tháng
8

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu thi đua và 10 nhiệm vụ
trọng tâm đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.

Tháng
9

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu thi đua và 10 nhiệm vụ
trọng tâm đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.

Tháng
10

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu thi đua và 10 nhiệm vụ
trọng tâm đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.
- Thành lập Hội đồng chấm sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2020 đối
với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Tháng
11

- Ban hành hướng dẫn các đơn vị trong Sở họp bình xét thi đua năm
2020.
- Họp Hội đồng bình xét thi đua khen thưởng năm 2020 của Sở;
hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thi đua Khen thưởng tỉnh.

Tháng
12

- Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động thi đua năm
2021.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở chủ động phối hợp với Văn
phòng Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này tới toàn thể cán
bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình.
2. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng, đơn vị trong việc
triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp báo cáo định kỳ
theo quy định.

3. Giao Phòng Quản lý chuyên ngành thường xuyên cập nhật các văn bản
của trung ương, của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và của Sở Nội vụ về
công tác Thi đua khen thưởng trên Website của Sở.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020
của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có
khó khăn, vướng mắc, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở kịp thời
phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở./.
Nơi nhận:
- Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ);
- Ban lãnh đạo Sở;
- Các Khối thi đua thuộc Sở;
- Lưu: VT.
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