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 UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

       Số:  210 /KH-SNgV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày 15 tháng 3 năm 2019 

KÕ ho¹ch  

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 
 

 Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

 Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc phát động phong trào thi đua năm 2019;  

Căn cứ Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; 

Sở Ngo¹i vô xây dựng kế hoạch triển khai các phong trµo thi đua năm 

2019 nh sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy m¹nh phong trµo thi ®ua yªu níc, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần 

quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (03/10/1499 - 03/10/2019), 

69 năm ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2019) và  thùc hiÖn tèt 

c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng, gãp phÇn thùc hiÖn xuÊt s¾c nhiÖm vô trong n¨m 

2019. 

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

đua khen thưởng và các văn bản hướng dânc thi hành; chú trọng khen thưởng 

theo công trạng và thành tích đạt được. Làm tốt công tác phat hiện, bồi dưỡng, 

nhân rộng điển hình tiên tiến. 

2. Yêu cầu 

Thi đua với nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Khơi dậy ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm 

bảo phong trào thi đua có tính hiệu quả, thiết thực. Công tác thi đua khen thưởng 

đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng tạo động lực 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn cơ quan. 
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 II. NỘI  UNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Stt Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Quí I/2019 

1 Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, báo cáo kết quả thi đua, khen 

thưởng trình Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh xem xét 

quyết định 

-  Văn phòng Sở chủ trì 

-  Các phòng chuyên môn, 

Trung tâm thuộc Sở phối hợp 

thực hiện 

2 Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2018, phát 

động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, 

Trung tâm thuộc Sở; triển khai phương hướng nhiệm vụ 

thi đua, khen thưởng năm 2019. 

-  Văn phòng Sở chủ trì 

-  Các phòng chuyên môn, 

Trung tâm thuộc Sở phối hợp 

thực hiện 

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

thể, cá nhân trong cơ quan; đăng ký sáng kiến, giải pháp 

hữu ích. 

-  Văn phòng Sở chủ trì 

-  Các phòng chuyên môn, 

Trung tâm thuộc Sở phối hợp 

thực hiện 

4 Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2019. Phát động thi đua năm 

2019 

- Văn phòng Sở 

5 Tham gia góp ý kiến xây dựng, ban hành Quy chế thi đua, 

tham gia Lễ ký kết giao ước thi đua với các cơ quan trong 

Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp. 

- Lãnh đạo Sở 

-  Văn phòng Sở và Các 

phòng chuyên môn, Trung 

tâm thuộc Sở phối hợp thực 

hiện 

6 Đăng ký thi đua, tham gia ý kiến xây dựng Quy chế hoạt 

động của Cụm thi đua số 1 các  vụ khu vực biên giới phía 

Bắc - Bộ Ngoại giao. 

- Văn phòng Sở 

Quí II/2019 

1 Tổng hợp, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng 

đầu năm 2019 của cơ quan gửi Khối thi đua; Báo cáo gửi 

Trưởng cụm thi đua các cơ quan Ngoại vụ khu vực biên 

giới phía Bắc. 

-  Văn phòng Sở 

- Các phòng chuyên môn, 

Trung tâm thuộc Sở phối hợp 

thực hiện 

2 Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, nhân rộng tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến của cơ quan. 

- Văn phòng Sở 

- Các phòng chuyên môn, 

Trung tâm thuộc Sở phối hợp 

thực hiện 

Quí III/2019 

1 Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của Sở; Tham gia sơ 

kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua các 

- Lãnh đạo Sở 

- Văn phòng, Các phòng 
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cơ quan tham mưu tổng hợp và cụm số 1; Tham gia sơ kết 

công tác thi đua các cơ quan Ngoại vụ khu vực biên giới 

phía Bắc. 

chuyên môn, Trung tâm 

thuộc Sở phối hợp thực hiện 

2 Tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao của Cụm thi đua 

các cơ quan tham mưu tổng hợp của tỉnh.  

- Văn phòng Sở 

- Các phòng chuyên môn, 

Trung tâm thuộc Sở phối hợp 

thực hiện. 

-  Công đoàn Sở 

- Chi đoàn thanh niên 

3 Tham gia học tập kinh nghiệm về công tác thi đua, khen 

thưởng tại các tỉnh do tỉnh tổ chức 

-  Văn phòng Sở 

4 Xây dựng báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 9 

tháng của cơ quan, gửi Cụm thi đua các cơ quan tham mưu 

tổng hợp và báo cáo gửi cụm số 1, các cơ quan Ngoại vụ 

khu vực biên giới phía Bắc. 

-  Văn phòng Sở 

Quí IV/2019 

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

khen thưởng năm 2019 của cơ quan  

- Văn phòng Sở chủ trì 

-  Các phòng chuyên môn, 

Trung tâm thuộc Sở phối hợp 

thực hiện 

2 Tổ chức xem xét, chấm điểm các đề tài, sáng kiến, giải 

pháp hữu ích trong cơ quan; bình xét các danh hiệu thi 

đua, khen thưởng, đề nghị khen thưởng năm 2019 của cơ 

quan. 

-  Hội đồng TĐKT Sở 

3 Tham gia Hội nghị tổng kết, bình xét, suy tôn đơn vị dẫn 

đầu Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp. 

-  Lãnh đạo Sở 

- Văn phòng Sở, Các phòng 

chuyên môn, Trung tâm 

thuộc Sở phối hợp thực hiện 

4 Tham gia tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm 

thi đua số 1, các cơ quan Ngoại vụ khu vực biên giới phía 

Bắc tổ chức tại tỉnh Điện Biên 

-  Lãnh đạo Sở 

6 Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 

2020. 

- Văn phòng Sở 

III. tæ CHỨC THỰC HIỆN 

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

động phối hợp các phòng chuyên môn, Trung tâm TT&DVĐN thực hiện kế 

hoạch và tổ chức các phong trào thi đua năm 2019. 
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2. Trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm thông tin và dịch cùng toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức và 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 2019./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban T§KT - Së Néi vô; 

- Trưởng cụm thi đua số 1 (Sở Ngoại vụ Điện 

Biên); 
- Các thành viên Khối thi đua CCQTMTH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn và Trung tâm thuộc Sở; 
- BCH C«ng ®oµn; 
- Chi đoàn TNCSHCM; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nông Văn Hưng 
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