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KẾ HOẠCH
Tổ chƣ́c đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và lập thành tích chào
mừng kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5)
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh về việc tổ chức đ ợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Khoa học và Công nghệ
phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và lập thành tích chào mừng Ngày Khoa
học và Công nghệ Việt Nam (18/5) trong thời gian từ ngày 04/02/2021 đến hết ngày
10/5/2021 với những nô ̣i dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt được mục tiêu, ý
nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, động viên công chức, viên chức và các tầng
lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, an
toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.
3. Thông qua đợt thi đua nhằm tiế p tu ̣c giáo d ục truyền thống yêu nước, tinh
thầ n lao đô ̣ng sáng ta ̣o của công chức , viên chức, người lao đô ̣ng, thực hiện thắng
lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
4. Nô ̣i dung thi đua gắn với viê ̣c thực hiê ̣n nhiệm vụ chính trị, nhiê ̣m vu ̣ chuyên
môn của Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; quan tâm biể u dương , khen thưởng
kịp thời tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong đợt thi đua.
II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.
2. Tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình
thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán
triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026.
3. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian
trước, trong và sau cuộc bầu cử. Có các phương án chủ động đối phó với những tình

huống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và
có thể ảnh hưởng đến thời gian tổ chức cuộc bầu cử.
III. KHEN THƢỞNG TỔNG KẾT ĐỢT THI ĐUA

1. Đối tƣợng, hình thức, số lƣợng khen thƣởng
a) Đối tượng
- Tâ ̣p thể: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
- Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động của Sở.
b) Hình thức, số lượng khen thưởng
- Giấy khen của Giám đốc Sở không quá 03 tập thể, cá nhân.
- Đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Số lượng không quá không quá
02 tập thể, cá nhân.
2. Tiêu chuẩ n khen thƣởng
a) Tiêu chuẩn chung
- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và
các các quy định của địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.
- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chuyên môn được giao.
b) Tiêu chuẩn cụ thể
- Đối với tập thể:
+ Tuyên truyền về bầu cử bảo đảm kịp thời, hiệu quả, thông qua các hình thức
đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn;
+ Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian thi đua;
+ Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn ở cơ sở trước, trong và sau ngày bầu cử; có
các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh, nhất là
dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng trong thời gian tổ
chức cuộc bầu cử;
+ Chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất trong suốt quá
trình tổ chức bầu cử khi được yêu cầu;
+ Không để xảy ra khiếu nại, tố cáo.
- Đối với cá nhân
+ Trực tiếp chỉ đạo hoặc tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử ở các cấp;
+ Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chuyên môn được giao.
3. Thủ tục, hồ sơ, thời gian nhâ ̣n hồ sơ khen thƣởng
a) Giấy khen

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: Công văn đề nghị khen thưởng của các đơn vị
trực thuộc có dấu; biên bản họp xét của các phòng, đơn vị trực thuộc; báo cáo thành
tích của tập thể, cá nhân gửi Văn phòng Sở trƣớc 12/5/2021.
b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Hồ sơ đề nghị khen thưởng (01 bộ bản chính), gồm: Tờ trình đề nghi ̣khen
thưởng của Sở; biên bản ho ̣p xét ; danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích của tập
thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng và nộp tại Trung tâm phục vụ Hành chính
công tỉnh Bắc Kạn (lĩnh vực Sở Nội vụ) trƣớc ngày 31/5/2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở tham mưu tổ chức thực hiê ̣n đơ ̣t thi đua phù hợp với thực tiễn
của Sở; tổng hợp, tổ chức thực hiê ̣n xét khen thưởng theo th ẩm quyền và đề nghi ̣
Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong
đợt thi đua.
2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tuyên truyền Kế hoạch này đến toàn thể
công chức, viên chức, người lao động; phát động và ra sức thi đua lập thành tích
xuất sắc; tổ chức bình xét thi đua tại các phòng, đơn vị và hoàn thiện hồ sơ đề nghị
khen thưởng gửi Văn phòng Sở.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và lập thành
tích chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) của Sở Khoa học và
Công nghệ. Yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
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