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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:               /KH-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Cao Bằng, ngày            tháng 3 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc phát động phong trào thi đua năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 18/01/2021của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch 

công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh, tạo khí 

thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện 

thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 – 

28/01/2021), bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các ngày lễ của địa phương, đất nước. 

 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, ưu tiên khen thưởng các tập thể ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; cá nhân là nông dân, công nhân, là người 

không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, 

nhân điển hình tiên tiến. 

 2. Yêu cầu 

Các Phòng chuyên môn Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

2021. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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STT Nội dung công việc Đơn vị phối hợp Đơn vị thực hiện 

I Quý I   

1 

Tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2020; triển 

khai phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

2 

Phát động phong trào thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

3 

Phát động đợt thi đua đặc biệt 

chào mừng bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu 

hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026  

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc Văn phòng Sở 

4 

Ban hành Kế hoạch về công 

tác thi đua, khen thưởng năm 

2021 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 

Văn phòng Sở 

5 

Lập thủ tục, hồ sơ theo quy 

định trình khen thưởng thành 

tích công tác năm 2020 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 

Văn phòng Sở 

6 Đăng ký thi đua năm 2021 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 

Văn phòng Sở 

7 

Tiếp tục triển khai thực hiện 

Luật Thi đua, Khen thưởng và 

các văn bản hướng dẫn của 

cấp trên 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc Văn phòng Sở 

8 

Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn 

các phòng ban chuyên môn, 

các đơn vị sự nghiệp về việc 

triển khai thực hiện các phong 

trào thi đua  

 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

9 

Lập thủ tục, hồ sơ theo quy 

định trình khen thưởng cấp 

nhà nước 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

10 

Lập thủ tục, hồ sơ theo quy 

định trình Xét, tặng Huy hiệu 

“Vì sự nghiệp xây dựng và 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 
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phát triển tỉnh Cao Bằng” 

II QUÝ II   

1 

Chỉ đạo, theo dõi sát sao các 

phong trào thi đua trong toàn 

ngành 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

2 

Tham dự lớp tập huấn nghiệp 

vụ công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2021 do cấp trên 

tổ chức 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc  Văn phòng Sở 

3 

Tổ chức triển khai Luật thi 

đua, khen thưởng và các văn 

bản hướng dẫn của cấp trên 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

4 

Xét khen thưởng đợt thi đua 

đặc biệt chào mừng bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

5 

Báo cáo công tác thi đua, 

khen thưởng 6 tháng đầu năm 

2021, phương hướng nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2021 của 

ngành 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc Văn phòng Sở 

6 

Ban hành văn bản hướng dẫn 

bình xét thi đua, khen thưởng 

đối với tập thể là các Trường 

chuyên nghiệp 

Trường Trung cấp 

nghề  
Văn phòng Sở 

7 

Bình xét thi đua, khen thưởng 

và ban hành Quyết định khen 

thưởng thành tích năm học 

2020-2021 của Trường Trung 

cấp nghề 

 

 

Trường Trung cấp 

nghề 
Văn phòng Sở 

8 

Tham gia tổ chức các hoạt 

động chung của Khối GƯTĐ 

số III và sơ kết công tác thi 

đua, khen thưởng 6 tháng đầu 

năm 2021 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc Văn phòng Sở 

9 
Trình Khen thưởng đột xuất 

hoặc theo chuyên đề (nếu có) 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

10 Ban hành văn bản hướng dẫn  Văn phòng Sở 
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lập hồ sơ Kỷ niệm chương "Vì 

sự nghiệp Lao động-Thương 

binh và Xã hội" năm 2021 gửi 

các Sở, ban, ngành tỉnh 

 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 

11 

Xét khen thưởng đợt thi đua 

lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 80 năm ngày Bác Hồ về 

nước trực tiếp lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam (28/01/1941 – 

28/01/2021) và 60 năm Cao 

Bằng thực hiện lời căn dặn 

của chủ tịch Hồ Chí Minh khi 

Người về thăm Cao Bằng năm 

1961 

 

 

 

 

 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 

Văn phòng Sở 

III QUÝ III   

1 

Chỉ đạo, theo dõi sát sao các 

phong trào thi đua trong toàn 

ngành 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

2 

Tham gia tổ chức các hoạt 

động chung của Khối GƯTĐ 

số III 

 

Văn phòng Sở 

3 

Tham gia học tập kinh nghiệm 

về công tác thi đua, khen 

thưởng tại các tỉnh do cấp trên 

tổ chức (nếu có) 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc Văn phòng Sở 

4 

Tổ chức triển khai Luật thi 

đua, khen thưởng và các văn 

bản hướng dẫn của cấp trên  

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

5 

Ban hành Quyết định tặng Kỷ 

niệm chương "Vì sự nghiệp 

Lao động-Thương binh và Xã 

hội" năm 2021 

Phòng Kế hoạch -

Tài chính  
Văn phòng Sở 

IV QUÝ IV   

1 

Chỉ đạo, theo dõi sát sao các 

phong trào thi đua trong toàn 

ngành 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

2 

Tham gia tổ chức các hoạt 

động chung của Khối GƯTĐ 

số III 

 

Văn phòng Sở 

3 Tập huấn nghiệp vụ công tác Các phòng chuyên Văn phòng Sở 
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thi đua, khen thưởng năm 

2021 do cấp trên tổ chức (nếu 

có) 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 

4 

Tham gia tiến hành bình xét 

thi đua, khen thưởng theo 

Khối giao ước 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

5 

Xây dựng báo cáo Tổng kết 

công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2021 

 

Văn phòng Sở 

6 

Báo cáo kết quả kiểm tra việc 

thực hiện các quy định của 

pháp luật về thi đua, khen 

thưởng năm 2021 

Đơn vị được kiểm 

tra trong năm 2021 
Văn phòng Sở 

7 

Tổ chức bình xét thi đua, khen 

thưởng và Tổng kết công tác 

thi đua, khen thưởng năm 

2021 

Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng Ngành  
Văn phòng Sở 

8 
Khen thưởng đột xuất hoặc 

theo chuyên đề (nếu có) 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 

Văn phòng Sở 

9 

Xây dựng kế hoạch, chương 

trình công tác thi đua khen 

thưởng năm 2022 

 

Văn phòng Sở 

10 

Tiếp tục giới thiệu, tuyên 

truyền, phổ biến và nhân rộng 

điển hình tiên tiến 

Các phòng chuyên 

môn và các đơn vị 

trực thuộc 
Văn phòng Sở 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng. Các phòng, 

bộ phận chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở căn cứ kế hoạch này chủ 

động xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên phản ánh những khó khăn 

vướng mắc và báo cáo những kết quả các phong trào thi đua về Văn phòng Sở 

để tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:   
- Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các bộ phận, phòng chuyên môn Sở; 

- Các đơn vị sự  nghiệp thuộc Sở;  

- Cổng TT Sở; 

- Lưu: VT,VP. 

                        

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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