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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức 

 huyện Bắc Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh 

về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng 

Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025. 

 UBND huyện Bắc Sơn đã ban hành văn bản số 03/PĐ-UBND ngày 

12/8/2019 về Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện 

Bắc Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; 

 Để tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả, góp phần 

nâng cao việc thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn huyện, UBND huyện Bắc 

Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công 

chức, viên chức huyện Bắc Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 

2019 - 2025, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn 

luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công 

chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiện, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện gương mẫu, chuẩn mực, 

chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ 

thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. 

 - Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện 

đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục 

vụ.   

2. Yêu cầu 

 - Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm 

trong các phong trào thi đua của huyện và của các phòng chuyên môn, ban, 

ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong toàn huyện. 

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan 

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với nội dung, hình thức 
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phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của 

Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. 

- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, 

tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào 

thi đua. 

 II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA  

1. Đối tƣợng 

a) Tập thể: Các phòng chuyên môn, cơ quan ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị);  

b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện. 

 2. Nội dung và tiêu chuẩn thi đua 

Thực hiện theo các nội dung tại văn bản số 03/PĐ-UBND ngày 12/8/2019 

của UBND huyện về Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức huyện Bắc Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. 

III. HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG 

1. Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện lấy kết quả triển khai 

tổ chức thực hiện phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và 

xem xét khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua của huyện. 

2. Khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua 

a) Khen thưởng sơ kết phong trào thi đua: 

Các cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân 

đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc 

tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen, Chủ tịch UBND 

tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

b) Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua: 

Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu 

biểu xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh khen 

thưởng hoặc trình đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 

Trình tự, thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi 

đua, khen thưởng và các quy định hiện hành. 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025:  

1. Năm 2019: Tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

phong trào thi đua.  

2. Năm 2022: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tham mưu cho 

UBND huyện tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, khen thưởng thành 
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tích trong phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 

2025. 

3. Năm 2025: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tham mưu cho 

UBND huyện tổng kết phong trào thi đua trên địa bàn huyện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị  

Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào 

thi đua, bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ hằng năm báo cáo tình 

hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua vào báo cáo tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng, gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ) để 

tổng hợp, theo dõi. 

2. Phòng Nội vụ  

Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 

hằng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; tham mưu giúp 

UBND huyện, Hội đồng TĐKT huyện tổng hợp, xây dựng báo cáo tỉnh theo quy 

định. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục, bài 

viết, phóng sự, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những 

mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào 

thi đua. 

4. Kinh phí tổ chức thực hiện phong trào thi đua và kinh phí khen thưởng, 

được bố trí từ Quỹ thi đua, khen thưởng của huyện và của các cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức huyện Bắc Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019 - 2025”. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị phản ánh về Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ) để  

tổng hợp điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./. 
 

Nơi nhận:  
- Ban TĐ-KT Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBND các huyện, thành phố nội địa 

- Các đơn vị thuộc Cụm thi đua của huyện; 

- Lưu: VT, NV.                                                                                                      

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 
 

Tô Bắc Thái 
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