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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai công tác Thi đua, 

Khen thưởng năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm 

khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 

2021, thiết lực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2021. 

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua, 

khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng khen thưởng theo công 

trạng và thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến tập thể nhỏ và người lao động 

trực tiếp. Biểu dương khen thưởng những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị. Qua đó động viên, cổ vũ sức mạnh, 

phát huy nội lực, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm được giao. 

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 
 

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển 

khai thực hiện công tác TĐKT 

năm 2021 

Văn phòng Sở 

Tháng 

01/2021 

 

2 

- Phát động các đợt phong trào thi 

đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 

năm 2021;  

- Tổ chức Ký cam kết thi đua thực 

hiện nhiệm vụ trong cơ quan, đơn 

vị năm 2021. 

- Lãnh đạo Sở 

- Các phòng 

chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc 

- Công đoàn, đoàn 

thanh niên 

 

3 

Các phòng chuyên môn, đơn vị  

đăng ký các danh hiệu thi đua 

trong cơ quan, đơn vị. 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực 

thuộc. 

 

Đăng ký các danh hiệu thi đua với 

HĐTĐKT tỉnh 
Văn phòng Sở  



2 

 

4 

Hưởng ứng phát động phong trào 

thi đua 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) theo kế hoạch của 

UBND tỉnh 

Văn phòng Sở 
Quý 

I/2021 
 

5 

- Kiện toàn lại Hội đồng TĐKT. 

- Rà soát  sửa đổi, bổ sung quy 

định về công tác TĐKT, Quy định 

xét công nhận sáng kiến. 

- Sửa đổi quy chế làm việc của Hội 

đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến 

Sở KH&CN. 

Văn phòng Sở 
Trong năm 

2021 
 

6 

Triển khai, tham gia các hoạt động 

về công tác TĐKT trong cụm II 

khối cơ quan quản lý chuyên 

ngành (theo phân cụm) 

Văn phòng Sở 
Trong năm 

2021 
 

7 
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công 

tác TĐKT năm 2021 
Văn phòng Sở 

Quý 

II/2021 

 

8 
Báo cáo Sơ kết công tác TĐKT 6 

tháng đầu năm 2021  

Văn phòng Sở, các 

đơn vị trực thuộc. 
 

9 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công 

tác TĐKT và thông báo kết quả 

kiểm tra năm 2021 

- Văn phòng Sở, 

các đơn vị được 

kiểm tra 

Quý 

III/2021 
 

10 
Trình khen thưởng cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích trong năm. 

- Các phòng 

chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc. 

- Hội đồng TĐKT 

Sở 

Trong năm 

2021 
 

11 
Tham gia tập huấn nghiệp vụ công 

tác TĐKT năm 2021 

- Văn phòng Sở 

- Các đơn vị trực 

thuộc. 

Trong năm 

2021 
 



3 

 

12 
Tổ chức triển khai xét công nhận 

sáng kiến năm 2021 

Văn phòng Sở, các 

phòng chuyên 

môn, đơn vị trực 

thuộc. 

Tháng 11 

năm 2021 
 

13 

Tổ chức tổng kết các phong trào, 

hoạt động của ngành. 

Báo cáo các cấp theo quy định. 

- Văn phòng Sở 

- Các phòng 

chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc. 

Tháng 12 

năm 2021 
 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nôị dung kế hoạch này và các văn bản triển khai phát động của Sở 

đề nghị các phòng, các đơn vi ̣ trưc̣ thuôc̣ Sở, các tổ chức đoàn thể chủ đôṇg xây 

dưṇg kế hoac̣h và tổ chức thưc̣ hiêṇ. Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua đảm 

bảo thời gian theo quy định. 

Cuối năm các phòng, đơn vị chủ động tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ công tác, bình xét các danh hiệu thi đua gửi về Hội đồng Thi 

đua, Khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) khi có hướng dẫn của Sở Nội vụ và văn 

bản của Sở KH&CN. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác Thi đua, Khen 

thưởng năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 
  Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài nguyên& Môi trưởng (Cụm trưởng Cụm II-

CCQQLCN) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Công đoàn cơ sở, đoàn TNCSHCM; 

- Lưu: VT, VP (TĐKT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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