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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SCT         Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kết luận số 1160-KL/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 18/11/2014 về tiếp 

tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

           

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Thực hiện Kết luận số 1160-KL/TU ngày 25/12/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 18/11/2014 

về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở 

Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 1160-KL/TU ngày 

25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện 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 (gọi tắt là Kết luận số 1160-

KL/TU). 

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức, đảng 

viên và quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT. 

3. Hội đồng TĐKT ngành công thương xác định rõ nội dung, nhiệm vụ 

trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 

TĐKT; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 1160-KL/TU; phát 

hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến trong tổ chức phong trào thi đua và đề xuất, 

giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 1160-KL/TU 

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 1160-KL/TU gắn với việc 

đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

nhà nước, quy định của tỉnh về TĐKT và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao nhận thức và phát huy 

vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị. 
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2. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội 

dung, hình thức, đề cao tính thiết thực của các phong trào, tăng cường phát 

hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến 

- Hội đồng TĐKT ngành công thương tiếp tục chỉ đạo tổ chức có hiệu quả 

các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và 

của tỉnh phát động. Chủ động nghiên cứu, đề xuất phát động các phong trào thi 

đua đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, các phong trào thi đua theo đợt, chuyên 

đề để giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp bách và đánh giá, rà soát những 

phong trào thi đua còn hình thức, chưa có tác dụng thiết thực để điều chỉnh cho 

phù hợp. 

- Các phong trào thi đua cần phải có chủ đề, khẩu hiệu hành động rõ ràng; 

nội dung thi đua, chỉ tiêu phấn đấu phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.  

- Thông qua các phong trào thi đua chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân 

điển hình tiên tiến. Xây dựng tiêu chí xác định gương điển hình tiên tiến để áp 

dụng tại các cơ quan, đơn vị; có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô 

hình mới, nhân tố mới trong từng năm và trong từng giai đoạn. Hàng năm cần lựa 

chọn các điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện để phổ biến, nêu gương và nhân 

rộng. 

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng 

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen 

thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Trong xét khen 

thường cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trong các phong trào thi đua; các điển hình là người trực tiếp lao động 

để khen thưởng kịp thời. Việc xét khen thưởng phải bảo đảm các tập thể, cá nhân 

có thành tích thực sự tiêu biểu, xuất sắc, hình thức khen thưởng phù hợp với 

thành tích, công trạng đạt được. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, 

các gương điển hình tiên tiến 

- Tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua có hiệu quả, các gương 

người điển hình tiên tiến ngành công thương, đặc biệt vào các năm có nhiều sự 

kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Đổi mới cách thức tuyên truyền các mô hình, 

điển hình, nhân tố mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành. 

- Thực hiện bình xét, lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, báo cáo, giới thiệu với Hội đồng TĐKT tỉnh những gương người tốt, việc 

tốt, các tập thể điển hình tiên tiến để tổng hợp, lựa chọn để tổ chức tôn vinh, tuyên 
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truyền, nêu gương tại các hội nghị, trên trang thông tin của Sở, trên các phương 

tiện thông tin để tạo sự lan tỏa trong toàn cơ quan, đơn vị. 

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng TĐKT; củng cố tổ chức 

bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác TĐKT 

- Thường xuyên kiện toàn bổ sung, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng 

thành viên Hội đồng TĐKT ngành công thương; đề cao vai trò của Hội đồng 

TĐKT trong công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện các 

phong trào thi đua, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong TĐKT.  

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác TĐKT. 

Thực hiện bố trí người phụ trách công tác TĐKT có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu để làm tốt công tác TĐKT tại 

cơ quan, đơn vị.  

- Tổ chức cho cán bộ làm công tác TĐKT tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở, phổ biến và triển khai tổ chức thực hiện các 

nội dung theo Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, đơn 

vị mình. 

2. Các thành viên Hội đồng TĐKT ngành công thương được phân công có 

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tốt Kết luận số 1160-KL/TU trong 

đơn vị, lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý. 

3. Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (Văn phòng Sở) theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, khi tiến hành sơ kết, tổng kết công 

tác thi đua, khen thưởng hàng năm, cần có nội dung đánh giá tình hình triển khai 

thực hiện Kết luận số 1160-KL/TU, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng 

TĐKT tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 1160-KL/TU của Sở Công 

Thương, đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT tỉnh (Ban TĐKT - Sở Nội vụ); 

- Các thành viên Cụm II; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Phùng Quang Hội 
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