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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /KH-SKHCN Cao Bằng, ngày          tháng 3 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 
Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng  

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025; 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX,  

tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 
 

Căn cứ Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể 

với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí thi đua sôi nổi trong 

đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn Sở, phấn đấu hoàn thành các 

mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 2015-

2020. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, thiết thực lập 

thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, tiến 

tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua để phổ biến, học tập, nhân rộng. 

2. Yêu cầu 

 Đợt thi đua được triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả đến tất cả các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở; các hoạt động phải có nội dung cụ thể, phù hợp với 

tình hình thực tế của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

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

1. Nội dung thi đua 

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 

2015-2020 và các nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực KH&CN trong Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. 

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
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bằng những việc làm, hành động cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa và đạo 

đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục 

vụ nhân dân của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN. 

- Tiếp tục huy động các nguồn lực trong việc chung tay thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Mục tiêu thi đua 

- Tạo không khí thi đua sôi nổi và rộng khắp trong toàn đơn vị, qua đó huy 

động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia tích cực của toàn thể đội ngũ công chức, 

viên chức, người lao động cùng đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục 

tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn 

tỉnh; Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chống quan liêu, phiền 

hà, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; Thực hiện tốt công tác phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị. 

3. Khẩu hiệu thi đua 

Nhân dân và cán bộ tỉnh Cao Bằng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 (Khối Văn 

phòng Sở KH&CN và các đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí thời gian treo khẩu hiệu 

thi đua, có thể tập trung treo tại thời điểm gần với thời gian tổ chức Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025). 

4. Thời gian thi đua 

Từ ngày phát động đến tháng 9 năm 2020.  

III. ĐỐI TƢỢNG THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG 

1. Đối tƣợng khen thƣởng 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN. 

- Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN. 

2. Hình thức khen thƣởng 

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (Sở KH&CN chỉ 

được phép đề nghị 01 tập thể hoặc 01 cá nhân để khen thưởng). 

- Giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng. 
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IV. TIÊU CHUẨN, SỐ LƢỢNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ 

1. Tiêu chuẩn 

1.1. Đối với tập thể:  

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; 

- Có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua (trong công tác, tham gia các hoạt 

động đoàn thể....); 

- Tích cực tham gia xây dựng các loại quỹ, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, 

góp phần thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 hoàn thành 60% chỉ tiêu thi đua đã đăng ký 

hoặc kế hoạch đề ra. 

- Có công trình, phần việc đạt hiệu quả, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

1.2. Đối với cá nhân: 

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương; 

- Gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc 

biệt trong việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Năng động, sáng tạo, có sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong 

công tác. 

- Đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa 

học, … 

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt 

công tác an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2019. 

2. Số lƣợng tập thể, cá nhân đề nghị khen thƣởng 

Số lượng tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng không giới hạn.  

3. Tuyến trình khen và quy trình xét khen thƣởng 

- Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ tiêu chuẩn bình xét khen thưởng, 

tiến hành rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, 

đối tượng thuộc phạm vi quản lý của phòng, đơn vị theo quy định và gửi về Văn 

phòng Sở (Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở) tổng hợp, báo cáo 

Lãnh đạo Sở KH&CN. 

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở xem xét, thẩm định và đề nghị Giám 
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đốc Sở KH&CN quyết định khen thưởng đối với các trường hợp đủ tiêu chuẩn. 

Đồng thời lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân xuất sắc nhất trong đợt thi đua trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen. 

4. Thủ tục hồ sơ 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng (áp dụng đối với đơn vị trực thuộc Sở); 

- Biên bản xét khen thưởng của phòng, đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng 

(theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NQ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng).  

5. Thời gian nộp hồ sơ trình khen thƣởng 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Văn 

phòng Sở (qua đồng chí Đoàn Thiên Hương - Chuyên viên Văn phòng) trƣớc 

ngày 18/9/2020. Quá thời hạn trên, nếu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở không 

có phản hồi, coi như không có hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

Bằng khen và Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen. 

- Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu cho Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở 

KH&CN tiến hành xem xét, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tặng Bằng khen về Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng và tham mưu 

cho Giám đốc Sở KH&CN xem xét tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân trƣớc 

ngày 30/9/2020. 

IV. MỨC CHI KHEN THƢỞNG 

Mức chi khen thưởng đối với hình thức Giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN 

được thực hiện theo quy định tại 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 (Nếu có thay đổi sẽ thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu 

lực mới ban hành). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ 

chức triển khai, chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở tích cực tham gia đợt thi đua đặc biệt lập thành tích 

chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

- Rà soát, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong đợt thi đua gửi Văn 

phòng Sở xem xét, báo cáo Lãnh đạo Sở để tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên 
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Trang thông tin điện tử và Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN. 

2. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai, kiểm tra, 

đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

- Tổng hợp, gửi thông tin cho Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh để tuyên truyền, 

giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong đợt thi đua trên Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng thời gian quy định. 

3. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN 

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tiến hành tuyên truyền, giới thiệu các 

gương điển hình tiên tiến trong đợt thi đua; đưa tin bài viết về tư tưởng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; những thành quả đạt được trong các phong 

trào thi đua lên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử Sở KH&CN hoặc 

các hình thức tuyên truyền khác. 

Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc Sở KH&CN yêu cầu các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc tổ chức, triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh (B/c); 

- Trưởng Khối TĐ II của tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở; 

- Hội đồng TĐKT Sở; 

- Website Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Hải Triều 
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