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KẾ HOẠCH 

Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2023 

 
 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh 

Cao Bằng; 

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; 

Căn cứ chương trình công tác năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế 

hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thiết thực chào mừng các 

ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; kỷ niệm 77 năm Ngày 

truyền thống Cơ quan công tác dân tộc. 

- Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt Luật thi 

đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng khen thưởng đối 

với tập thể nhỏ, công chức và người trực tiếp lao động. Làm tốt công tác phát hiện, 

bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; xác định 

rõ biện pháp tổ chức thực hiện; đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu thi đua; tạo 

không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, 

dám nghĩ dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 
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Công tác thi đua khen thưởng gắn liền với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

chính trị của ngành theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành, địa phương trong 

thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc nhằm góp phần cải thiện, nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 

2026, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau” giai đoạn 2021 - 2025; “Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển 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 và các phong trào thi đua 

chuyên đề do các cấp, các ngành phát động. 

Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng điển hình 

tiên tiến, kịp thời tôn vinh các mô hình mới, nhân tố mới, các tập thể, cá nhân 

lập thành tích xuất sắc tạo sức lan tỏa trong đơn vị, địa phương và xã hội. 

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

luật của Nhà nước, các văn bản mới quy định về công tác thi đua, khen thưởng. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 
 

TT Nội dung Đơn vị thực hiện 

Quý I/2023 

1 

Xem xét, khen thưởng thành tích công tác năm 2022; 

tổng hợp, hoàn thành hồ sơ, báo cáo kết quả thi đua, 

khen thưởng năm 2022. 

- Văn phòng chủ trì. 

- Các phòng chuyên môn 

phối hợp thực hiện. 

2 

Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022; 

phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa chính 

quyền và công đoàn; triển khai phương hướng, nhiệm 

vụ thi đua, khen thưởng năm 2023. 

- Văn phòng chủ trì. 

- Các phòng chuyên môn 

phối hợp thực hiện. 

3 

Xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tập 

thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua chuyên đề.  

- Văn phòng chủ trì. 

- Các phòng chuyên môn 

phối hợp thực hiện. 

4 
Xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2023. Phát động thi đua năm 2023. 
- Văn phòng chủ trì. 

5 

Tổ chức triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua cho 

tập thể, cá nhân trong cơ quan; tuyên truyền các văn 

bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng tới 

công chức, người lao động trong cơ quan. 

- Văn phòng chủ trì. 

- Các phòng chuyên môn 

phối hợp thực hiện. 

6 

Tham gia Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 

2022; Tham gia Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023 

với các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan tham 

mưu tổng hợp. 

- Lãnh đạo Ban. 

- Văn phòng  

Quý II/2023 
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1 
Tổng hợp, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 

tháng đầu năm 2023 của cơ quan gửi Khối thi đua. 

- Văn phòng chủ trì 

- Các phòng chuyên môn 

phối hợp thực hiện 

2 
Chuẩn bị các hoạt động văn nghệ và thể thao cho 

giao lưu cụm thi đua Ban Dân tộc các tỉnh phía bắc. 

- Văn phòng chủ trì 

- Các phòng chuyên môn 

phối hợp thực hiện 

Quý III/2023 

1 

Tham gia sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 

2023 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng 

hợp 

- Lãnh đạo Ban. 

- Văn phòng  

2 
Tham gia hoạt động chung của Khối thi đua các cơ 

quan tham mưu tổng hợp. 

- Văn phòng chủ trì. 

- Các phòng chuyên môn 

phối hợp thực hiện. 

Quý IV/2023 

1 
Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2023 của cơ quan. 

- Văn phòng chủ trì. 

- Các phòng chuyên môn 

phối hợp thực hiện. 

2 

Tổ chức xem xét, công nhận, đánh giá phạm vi ảnh 

hưởng các sáng kiến, giải pháp hữu ích cơ sở; bình 

xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng, đề nghị khen 

thưởng năm 2023 của cơ quan. 

- Văn phòng chủ trì. 

- Các phòng chuyên môn 

phối hợp thực hiện. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Căn cứ Kế hoạch và nội dung phong trào thi đua, Văn phòng chủ động 

phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện Kế hoạch và tổ chức các phong 

trào thi đua năm 2023. 

2. Trưởng các phòng chuyên môn cùng toàn thể công chức, người lao 

động trong cơ quan nghiêm túc tham gia phong trào thi đua yêu nước nhằm thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Dân tộc; 
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- Khối thi đua các cơ quan TMTH; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hà Văn Vui 
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