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KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 223b/NQ-CĐVC ngày 26/8/2019 của Công đoàn Viên
chức Việt Nam về nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các
cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Thực hiện Nghị quyết số 223b/NQ-CĐVC ngày 26/8/2019 của Công đoàn
Viên chức Việt Nam về nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và
các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Cao Bằng xây dựng kế
hoạch triển khai đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các
cuộc vận động; hướng các phong trào thi đua, các cuộc vận động phát triển sâu
rộng ở cơ sở, trở thành động lực cách mạng thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, tinh
thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị,
đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển của đất nước.
2. Các chỉ tiêu cụ thể
- Hằng năm, có 100% các tập thể, cá nhân thuộc CĐVC tỉnh đăng ký thi
đua, khuyến khích các tập thể, cá nhân đăng ký đề tài, sáng kiến;
- Hằng năm 100% công đoàn cơ sở tổ chức phát động và triển khai thực hiện
có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao
Bằng và các Sở, Ngành phát động, triển khai;
- Hằng năm, phấn đấu trên 25% cá nhân được các cấp khen thưởng không giữ
chức vụ lãnh đạo, quản lý;
- Hằng năm, có 100% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở
vững mạnh” trở lên;
- Phấn đấu 90% nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc
nhà” các cấp.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tập trung tuyên truyền các điển hình tiên tiến, phổ biến các mô hình, cách
làm hay được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai
trò, vị trí, tầm quan trọng của việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận
động. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch
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Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua” và tinh thần
Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác
thi đua, khen thưởng.
2. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động phải gắn với việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở; phong
trào thi đua, cuộc vận động phải nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ công
tác trọng tâm như: Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí,
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ
quan, đơn vị qua đó góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương; Tập trung triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận
động gắn với đặc thù của khối như: “Tham mưu giỏi – Phục vụ tốt”; “Lao động
giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có
chất lượng, hiệu quả”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa
công sở”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung
thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói
không với tiêu cực”.
3. Trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh
về thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn kết với
thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí, xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống
mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; thi đua - khen
thưởng phải thực sự là động lực to lớn và là biện pháp quan trọng xây dựng con
người mới, tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp, kịp
thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các
phong trào thi đua, các cuộc vận động; Khen thưởng phải đảm bảo đúng người,
đúng việc, đúng thành tích.
5. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua - khen
thưởng, đảm bảo minh bạch, chính xác, kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và việc thực hiện
pháp luật về thi đua, khen thưởng ở các cấp công đoàn.
6. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao
năng lực, phẩm chất, kỹ năng của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tổ chức triển
khai, các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ công tác thi
đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn viên chức tỉnh
- Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết ở cấp mình
và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Vận động cán bộ, đoàn viên
hướng ứng thực hiện Nghị quyết với những biện pháp linh hoạt đảm bảo hiệu quả,
thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
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- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết xem xét khen thưởng những tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết, đề nghị Liên đoàn Lao
động tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam khen thưởng.
2. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc
- Căn cứ kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh, tổ chức tuyên truyền, quán
triệt, triển khai, vận động cán bộ, đoàn viên hưởng ứng thực hiện Nghị quyết với
những biện pháp linh hoạt đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
của cơ quan, đơn vị.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, rút ra những kinh
nghiệm; xem xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết và gửi báo cáo về CĐVC tỉnh.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 223b/NQ-CĐVC ngày
26/8/2019 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về nâng cao chất lượng các phong
trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động. CĐVC tỉnh yêu cầu các CĐCS nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- TT LĐLĐ tỉnh (b/c);
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu: CĐVC tỉnh.
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