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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

 Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                   Đăk Hà, ngày        tháng  01 năm 2023. 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen  

thưởng trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2023 

 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và 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 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 

29/2018/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc 

ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2023; lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự 

kiện lịch sử quan trọng năm 2023 trên địa bàn huyện; đưa phong trào thi đua lan tỏa 

sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động 

lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng huyện Đăk Hà phát triển nhanh và 

bền vững. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai các hoạt động về thi đua phải đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu 

quả; phong trào thi đua phải có sức lan tỏa, thu hút nhiều thành phần trong xã hội 

tham gia.  

- Phong trào thi đua phải được phát động sôi nổi, sâu rộng đến tận các cơ sở và 

người lao động, góp phần tích cực thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả 

công việc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; khắc phục nhanh những tồn tại, 

yếu kém; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ở địa phương, đơn vị, giữ vững 

an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của 

từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Các phong trào thi đua phải phong phú, thiết thực, hiệu quả, không phô 

trương hình thức và phải bám sát nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; các mục tiêu, 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện nhà; Các hoạt động thi đua gắn với 

thực hiện việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”; biểu dương khen thưởng kịp thời, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình 
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tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

yêu nước; công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp 

thời, đúng đối tượng, đúng thành tích. 

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
 

TT Nội dung nhiệm vụ chủ yếu Đơn vị thực hiện 

QUÝ I 

1 

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 

của huyện và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 

năm 2023 trên địa bàn huyện 

UBND huyện. 

Hội đồng TĐKT huyện 

(Cơ quan Thường trực - 

Phòng Nội vụ tham mưu) 

2 

Chỉ đạo, đôn đốc Cụm thi đua xã, thị trấn thuộc 

huyện tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2022; đăng ký thi đua và ký kết giao ước 

thi đua năm 2022; hành hướng dẫn công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2023. 

UBND huyện. 

Hội đồng TĐKT huyện 

(Cơ quan Thường trực - 

Phòng Nội vụ tham mưu) 

3 
Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2023 Cụm thi 

đua các huyện, thành phố 01 năm 2023. 

UBND huyện. 

Hội đồng TĐKT huyện 

(Cơ quan Thường trực - 

Phòng Nội vụ tham mưu) 

4 

Xét khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước 

năm 2022 và đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, 

Trung ương theo quy định. 

UBND huyện. 

Hội đồng TĐKT huyện 

(Cơ quan Thường trực - 

Phòng Nội vụ tham mưu) 

QUÝ II 

2 

Chỉ đạo Cụm thi đua Khối Trường học, Cụm thi 

đua xã, thị trấn thuộc UBND huyện sơ kết công 

tác thi đua, khen thưởng 06 đầu năm 2023. 

Hội đồng TĐKT huyện 

(Cơ quan Thường trực - 

Phòng Nội vụ tham mưu) 

3 
Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 

tháng đầu năm 2023. 

Hội đồng TĐKT huyện 

(Cơ quan Thường trực - 

Phòng Nội vụ tham mưu) 

4 

Chỉ đạo, đôn đốc Cụm thi đua các đơn vị trường 

học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 

2022-2023; đăng ký thi đua và ký kết giao ước 

thi đua năm học 2023-2024, 

UBND huyện. 

(Cơ quan Thường trực - 

Phòng Nội vụ tham mưu) 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo. 
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TT Nội dung nhiệm vụ chủ yếu Đơn vị thực hiện 

QUÝ III 

1 

Xét khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm học 

2022-2023 đối với Ngành giáo dục và đào tạo 

huyện và đề nghị khen thưởng cấp huyện, tỉnh, 

Trung ương theo quy định. 

UBND huyện. 

Hội đồng TĐKT huyện 

(Cơ quan Thường trực- 

Phòng Nội vụ tham mưu) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUÝ IV 

1 

Xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Cụm, 

Khối thi đua của huyện và các đơn vị tổng kết 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển 

khai nhiệm vụ công tác năm 2024. 

UBND huyện, 

Hội đồng TĐKT huyện 

(Cơ quan Thường trực- 

Phòng Nội vụ tham mưu) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

2 

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 

năm 2024. 

UBND huyện, 

Hội đồng TĐKT huyện 

(Cơ quan Thường trực-

Phòng Nội vụ tham mưu) 

3 Tổ chức tổng kết Cụm thi đua các xã thị trấn 

UBND huyện, 

Hội đồng TĐKT huyện 

(Cơ quan Thường trực- 

Phòng Nội vụ tham mưu) 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, các phong 

trào thi đua, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc đẩy mạnh "Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của mỗi cá nhân; động viên, thu hút các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia 

các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

2. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng đến 

cơ sở. Nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để đề ra chỉ tiêu, 

phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Coi 

trọng công tác phát hiện và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, nhân tố 

mới, mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất. Đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, phối hợp 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các phong trào 

thi đua để vận động đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia thi đua.  

3. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục công nhận các danh hiệu thi đua, 

các hình thức khen thưởng; đảm bảo tỷ lệ, tiêu chuẩn khen thưởng, trong đó chú 
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trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, các tập thể 

nhỏ, khen thưởng đúng người, đúng thành tích, tránh khen thưởng tràn lan. 

4. Tăng cường phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác, cách 

làm hay, hiệu quả để mọi người cùng học tập. 

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá những kết quả đạt được của các phong 

trào thi đua, những tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục để thực hiện có 

hiệu quả trong thời gian tiếp theo và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, 

tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 

6. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và tuyên truyền nhân rộng các điển 

hình tiên tiến, những cá nhân có hành động dũng cảm trong công tác, lao động và 

chiến đấu; quan tâm, chủ động đề xuất khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc đột xuất, chuyên đề…            

7. Các cơ quan thông tin đại chúng của huyện phối hợp với các cơ quan liên 

quan tăng cường thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội 

dung phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2022. Nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, mô hình mới trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện biết, 

tích cực hưởng ứng, học tập, noi theo. 

8. Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cơ 

quan, đơn vị nghiên cứu, ban hành, bổ sung các quy chế, quy định về thi đua, khen 

thưởng phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với đặc điểm, tình hình 

của từng địa phương, đơn vị.        

9. Tăng cường công tác trao đổi, phối hợp giữa các Cụm, Khối thi đua nhằm 

phát huy tiềm năng, thế mạnh cũng như các giải pháp công tác của từng địa phương, 

đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động Cụm, Khối thi đua. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch và nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước và các 

văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND huyện: Cụm thi đua, cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể huyện, các xã, thị trấn căn cứ vào nhiệm vụ công tác, phong trào thi đua 

của các cấp, các ngành phát động để chủ động xây dựng kế hoạch, phát động thi đua 

tại đơn vị theo đợt, theo chuyên đề; tổ chức ký giao ước thi đua và đăng ký các danh 

hiệu thi đua; theo dõi, đánh giá các danh hiệu thi đua; gắn công tác kiểm tra, đánh 

giá chuyên môn với đánh giá phong trào thi đua và xét khen thưởng. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung công tác thi đua năm 

2023 tới các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong huyện để thực hiện, xây 

dựng các chuyên mục, đề tài về thi đua yêu nước, giới thiệu, biểu dương những 

gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đi đầu trên các lĩnh vực, các 

phong trào thi đua tiêu biểu của huyện; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể và UBND các xã, thị trấn1 tổ chức tốt các ngày lễ, dịp kỷ niệm lớn của đất nước, 

                                                 
1  Theo thẩm quyền và các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác thi đua khen thưởng nói chung. 
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của địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân 

dân, để thi đua yêu nước thực sự là động lực thúc đẩy việc phấn đấu hoàn thành 

nhiệm vụ công tác, lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

3. Giao Phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện) tham mưu Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện ban hành hướng dẫn 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; theo dõi, đôn đốc Cụm, Khối thi đua, các 

cơ quan, đơn vị của huyện, thực hiện kế hoạch, định kỳ 6 tháng, 01 năm tham mưu 

Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện báo cáo công tác 

thi đua, khen thưởng về UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trên địa bàn 

huyện Đăk Hà./. 

 

Nơi nhận:                                                                
- Sở Nội vụ; 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Thành viên Cụm thi đua số 01 các huyện,  

  thành phố (UBND huyện các Đăk Tô, Tu Mơ Rông, 

Ngọc Hồi, Đăk Glei); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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