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KẾ HOẠCH 
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 

 

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2022 do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn phát động, thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác thi 

đua khen thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực đối với tập thể, cá nhân 

trong đơn vị, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; 

- Xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ 

biến, tuyên truyền, nhân rộng;  

- Thông qua các phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận 

thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên 

môn, ý thức trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp trao đổi kinh 

nghiệm trong công tác đối với đội ngũ viên chức và người lao động trong đơn 

vị; 

- Phát huy vai trò của người đứng đầu trong phong cách làm việc dân chủ, 

thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả;  

- Công tác khen thưởng phải bảo đảm chính xác, công khai, kịp thời, đúng 

đối tượng, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp.  

3. Các chỉ tiêu cụ thể: 

a) Hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn . Có ít 

nhất 03 nội dung hoàn thành vượt mức. Xếp loại mức độ hoành thành công 

tác chuyên môn từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

- Thu ngân sách: 320 triệu đồng. 

- Chỉ số cải cách hành chính xếp loại tốt trở lên, giữ mức xếp loại như 

kết quả năm 2021. 

- Có cá nhân tham gia đề tài, dự án khoa học và công nghệ, có sáng kiến 
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được công nhận, áp dụng trong thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị; có sáng 

kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh về cải cách hành chính. 

- Cơ quan đảm bảo an toàn an ninh trật tự, đạt “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”. 

b) Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 

nước; xây dựng hệ thống chính trị 

- 100% công chức, viên chức, người lao động được học tập các nghị quyết, 

chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp trên; 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 

05-CT/TW của Bộ Chính trị; chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, 

pháp luật nhà nước. 

- 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt quy chế dân 

chủ cơ sở, tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Xây dựng đoàn thể đoàn kết, vững mạnh, phấn đấu: 

+ Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 

+ Chi đoàn TNCSHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

- Công đoàn Sở, Chi đoàn TNCS HCM Sở giới thiệu ít nhất 02 quần chúng 

ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

d) Chỉ tiêu thi đua 

- 100% tập thể, cá nhân đăng kí thi đua. 

- Sở KH&CN phấn đấu xếp thứ 4 trở lên trong khối Văn hoá- Xã hội, 

đăng ký tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- 100% tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, có ít 

nhất 02 tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ít nhất 

90% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ít 

nhất 90% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% đạt danh hiệu 

“Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”. Ít nhất 90% công chức, viên chức, người lao động 

đạt công đoàn viên xuất sắc, 100% công chức, viên chức, người lao động nữ đạt 

danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 100% đoàn viên Chi đoàn xếp loại 

Đoàn viên xuất sắc. 

- Có khen thưởng đối với thi đua theo chuyên đề hoặc khen thưởng đột 

xuất; có cá nhân trực tiếp lao động sản xuất hoặc làm chuyên môn nghiệp vụ 

được khen thưởng; có ít nhất một tập thể hoặc một cá nhân được khen thưởng 

trong phong trào xây dựng nông thôn mới; có khen thưởng cấp bộ trở lên; có mô 

hình điển hình tiên tiến. 

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao chất lượng quản lý về thi đua, khen thưởng 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc trong tổ 

chức triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

thi đua, khen thưởng; tích cực tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới công 

tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. 
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- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

tại đơn vị. 

- Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, phong trào thi đua. 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.  

 - Tổ chức phát động, xây dựng Kế hoạch thực hiện các đợt thi đua lập 

thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022; triển khai phong trào thi 

đua thường xuyên năm 2022; phát động thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể phù 

hợp với điều kiện, nhiệm vụ của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình 

hình các phong trào. 

- Đổi mới nội dung, hình thức thi đua cho phù hợp với điều kiện của đơn vị 

để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây 

dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 

lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công 

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước đoàn kết, chung 

sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các 

phong trào thi đua khác do các cấp, các ngành phát động. 

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khen thưởng, đảm bảo khen 

thưởng đúng quy định, chính xác, kịp thời; chú trọng khen thưởng các tập thể, 

cá nhân có thành tích đột xuất, các đối tượng lao động trực tiếp và các điển 

hình tiên tiến tiêu biểu được phát hiện trong các phong trào thi đua. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng 

điển hình tiên tiến 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, cổ vũ các phong trào 

thi đua, các mô hình, gương điển hình tiên tiến trên sóng phát thanh, truyền hình 

và Trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong đơn 

vị.  

- Tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; lựa 

chọn, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị phục vụ công 

tác tuyên truyền tại tỉnh. 

5. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng đơn vị 

Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị theo 

đúng quy định. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi 
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đua - Khen thưởng trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức 

phong trào thi đua và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng. 

6. Nâng cao chất lượng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng, 

đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin về thi đua, khen thưởng 

Bố trí ổn định, có tính kế thừa và thường xuyên cử công chức tham gia tập 

huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp ứng dụng 

phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành Thi đua, khen 

thưởng” tại đơn vị. Thực hiện lưu trữ hồ sơ khen thưởng đúng quy định.  

7. Nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 

Thời gian Nội dung công việc 

 

 

Quý I 

Hoàn thành hồ sơ Thi đua - Khen thưởng năm 2021 

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022: Đăng ký thi 

đua; phát động giao ước thi đua; xây dựng kế hoạch tổ chức 

phong trào thi đua năm 2022 

Tham gia Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua VHXH 

Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề (nếu có) 

 

 

Quý II 

Chỉ đạo, theo dõi các phong trào thi đua, tổng hợp danh sách xét 

trình các cấp khen thưởng (nếu có) 

Xây dựng báo các sơ kết phong trào Thi đua – Khen thưởng 6 

tháng đầu năm 

Biểu dương điển hình tiên tiến (nếu có) 

 

Quý III 

- Tham gia Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng 

đầu năm 2022 của Khối thi đua Văn hoá - Xã hội  

- Tham gia giao lưu thể thao do Khối thi đua văn xã tổ chức (nếu 

có) 

- Tham gia Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2022 do Sở Nội vụ tổ chức. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung thi đua đã được phát động, 

ký kết trong năm. 

 

 

 

Quý IV 

Chỉ đạo, theo dõi các phong trào thi đua, tổng hợp danh sách xét 

trình các cấp khen thưởng 

Hướng dẫn các phòng chuyên môn chuẩn bị tổng kết công tác Thi 

đua - Khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng năm 2022 
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Thời gian Nội dung công việc 

Tổng kết phong trào thi đua - khen thưởng năm 2022 

Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng Khối 

Thi đua VH-XH tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng  tham mưu Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng ban 

hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng kịp thời, đúng quy định. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng 

chuyên môn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

2. Các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2022 theo Kế hoạch này. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành có ít 

nhất 02 bài tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng, mô hình điển hình tiên 

tiến của đơn vị. 

3. Đề nghị BCH Công đoàn, Chi đoàn thanh niên hưởng ứng tham gia các 

phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, góp phần thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ năm 2022.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn. 

  
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Ban Dân tộc - Trưởng khối VHXH; 

- Ban GĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- BCH Công đoàn, Chi đoàn TN; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 
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