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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 

 
  

Triển khai Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Sở, tạo khí thế sôi nổi quyết 

tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023; thiết thực lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Đất nước, của Tỉnh, của Bộ. 

- 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 cá nhân 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, đơn vị trực thuộc Sở 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 mọi nhiệm vụ được giao năm 2023. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  
 

TT Thời gian/Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

I QUÝ I  

1 

Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023; 

Các phong trào thi đua chuyên đề theo chỉ đạo 

của Tỉnh và Bộ. 

Văn phòng Sở  

2 
Đăng ký tham gia phong trào thi đua năm 2023 Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở 

3 
Tổng hợp, đăng ký tham gia phong trào thi đua 

năm 2023 với Tỉnh, Bộ 

 Văn phòng Sở 



2 

 

 

4 

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua “Vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

giai đoạn 2021 - 2025; “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; Đẩy mạnh cải cách hành 

chính gắn với chuyến đổi số tỉnh Cao Bằng, giai 

đoạn 2021 - 2025; “Cán bộ công chức, viên 

chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai 

đoạn 2019 - 2025;  

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng, đơn vị 

thuộc sở 

5 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua 

khen thưởng; tuyên truyền phong trào thi đua 

yêu nước năm 2023 

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng, đơn vị 

thuộc sở 

II QUÝ II  

1 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và 

nhân rộng các điển hình tiên tiến của đơn vị 

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng, đơn vị 

thuộc sở 

2 

Ban hành Kế hoạch sơ kết các phong trào thi 

đua: “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; “Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Đẩy 

mạnh cải cách hành chính gắn với chuyến đổi số 

tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch 

sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình 

tiên tiến giai đoạn 2021-2025 và tổ chức thực 

hiện 

  - Văn phòng Sở; 

- Các phòng, đơn vị 

thuộc sở 

3 

Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 

tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2023 

  Văn phòng Sở; 

4 

Tham gia sơ kết công tác thi đua và các hoạt 

động chung của Khối và Cụm Thi đua 

 - Thường trực HĐTĐ 

khen thưởng Sở; 

- Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

5 
Lập hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước đối 

với tập thể, cá nhân đủ điều kiện 

Văn phòng Sở và các 

tập thể, cá nhân đủ 

điều kiện 

6 Xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm  

- Văn phòng Sở 

- HĐTĐ khen thưởng 

Sở; 
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III QUÝ III  

1 

Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng” 

cho các cá nhân đủ điều kiện. 

 Văn phòng Sở 

2 Tham gia các lớp tập huấn do Tỉnh, Bộ tổ chức  Văn phòng Sở  

3 

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban 

thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ; Vụ Tổ chức 

Cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Khối 

Thi đua; Cụm Thi đua 

 Văn phòng Sở  

IV  QUÝ IV  

2 
Đôn đốc các cá nhân nộp đơn yêu cầu công 

nhận sáng kiến năm 2023 

Văn phòng Sở  

3 
Hướng dẫn, đôn đốc các phòng,  đơn vị tổng kết 

công tác TĐKT năm 2023 

 Văn phòng Sở  

4 

Tiếp tục giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền nhân 

rộng điển hình tiên tiến 

- Thường trực HĐTĐ 

khen thưởng Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở 

5 

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 

2023, bình xét thi đua, suy tôn các tập thể và cá 

nhân đề nghị các cấp khen thưởng. 

- Văn phòng Sở; 

- Các phòng, đơn vị 

thuộc sở 

6 

Họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, Hội đồng 

đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng 

cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác 

thi đua khen thưởng; Hội đồng thi đua khen 

thưởng Sở 

- Văn phòng Sở; 

- Các Hội đồng đánh 

giá sáng kiến, thi đua 

khen thưởng cấp cơ 

sở; 

7 
Tham gia các hoạt động tổng kết của  Khối Thi 

đua, Cụm Thi đua 

 Văn phòng Sở  

  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 - Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng, đơn vị triển khai thực hiện 

công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 đạt chất lượng và hiệu quả;  

 - Quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, tích cực nêu gương người 

tốt, việc tốt, các mô hình tiên tiến của các phòng, đơn vị; 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. 

 



4 

 

 

2. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở 

- Thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện          

Kế hoạch công tác Thi đua, Khen thưởng, Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển 

hình tiên tiến của các phòng, đơn vị;  

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản quy 

định về công tác Thi đua, Khen thưởng của Trung ương, của Bộ và của tỉnh; 

 - Chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở phát động các phong trào thi đua 

theo sự chỉ đạo của Tỉnh và của Bộ; tổ chức triển khai để thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch công tác Thi đua Khen thưởng năm 2023. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng của Sở 

Tài nguyên và Môi trường năm 2023 đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                
- Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

- Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 Nông Văn Chiêm  
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