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KẾ HOẠCH 

Phát động thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc Phát động thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch phát động 

thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Nhằm phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, tiếp tục 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh 

các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

2. Yêu cầu:  

Đợt thi đua được triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả và tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn ngành Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

II. NỘI DUNG, MỤC TIÊU, THỜI GIAN, KHẨU HIỆU THI ĐUA 

1. Nội dung thi đua 

Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với các phong trào thi đua 

yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm 

quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

trong bộ máy Nhà nước; vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa 

vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong 
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sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; động viên mọi cử tri tự giác, tích 

cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; 

mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, đề cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động 

nhân dân tích cực tham gia bầu cử. 

Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; ban hành văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên tham gia bầu cử đúng quy định. 

Tăng cường tổ chức các hoạt động thực hiện các phong trào thi đua yêu 

nước do Ngành, địa phương phát động.  

Có những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực hướng tới phong trào thi 

đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Mục tiêu thi đua 

Tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các đơn vị ngành Lao 

động – Thương binh và Xã hội, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham 

gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thi đua phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm 

vụ của ngành và góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh năm 2021. 

3. Khẩu hiệu thi đua 

“Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phát huy sức mạnh đại đoàn 

kết, thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”. 

4. Thời gian thi đua 

Từ ngày phát động đến hết tháng 6 năm 2021. 

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Cấp tỉnh 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi 

đua sau khi có văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

2. Cấp ngành 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ lồng ghép xét khen thưởng 

trong việc thực hiện phong trào 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) gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng 

(21/02/1961-21/02/2021). 

3. Cấp cơ sở 
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Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên tiến 

hành phát động thi đua và theo dõi việc tham gia thi đua của các tập thể, cá 

nhân; tham mưu, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiểu biểu, xuất sắc để tiến hành 

biểu dương, khen thưởng kịp thời. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các đơn vị căn cứ kế hoạch này, tổ chức các hoạt động thi đua thực hiện 

thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với phong trào 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) gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm 

Cao Bằng (21/02/1961-21/02/2021). 

Lựa chọn các hình thức phù hợp để tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Tăng cường tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu, điển hình trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện 

tử của đơn vị, của ngành và lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện vào báo cáo kết 

quả thực hiện phong trào thi đua 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) gắn với 

kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao  Bằng  (21/02/1961-21/02/2021) về  

Văn  phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước  ngày 20/6/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Cổng TT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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