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KẾ HOẠCH 

Công tác thi đua, khen thưởng Vườn quốc gia Hoàng Liên năm 2023  
 

 Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào 
Cai về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai năm 2023; Căn cứ yêu cầu 

nhiệm vụ chính trị được giao và chương trình công tác năm, Vườn quốc gia Hoàng 
Liên xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 với những nội 

dung sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước quyết tâm thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn 

của đất nước, của tỉnh như:  Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái 
quốc (11/6/1948-11/6/2023) và kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai 

(23/9/1958-23/9/2023); 75 năm ngày thành lập chi bộ nông thôn đầu tiên tỉnh Lào 
Cai (10/10/1948-10/10/2023); 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai 

(05/3/1947-05/3/2022); 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai 
(02/4/1948-02/4/2023); 120 năm du lịch Sa Pa; 50 năm ngày thành lập Kiểm lâm 

Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023)… 

2. Triển khai các hoạt động về thi đua, khen thưởng phải đảm bảo thiết thực, 

chất lượng và hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời phát 
hiện, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt 

trên các phương tiên thông tin đại chúng. Chú trọng khen thưởng thành tích đột 
xuất, khen thưởng những tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, vùng cao, vùng 

khó khăn. 

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc; Hội đồng thi đua khen thưởng nghiêm túc 
và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, công tác thi đua khen 

thưởng năm 2023.  

II. NỘI DUNG  

1. Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai phong 
trào thi đua 

- Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; 

- Phát động thi đua năm 2023;  

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc đăng ký thi đua, đăng ký xây 
dựng gương điển hình tiên tiến; 



 

- Đăng ký thi đua cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân năm 2023; 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023;  

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và của 

tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là: Luật thi đua, khen thưởng năm 
2022, Quyết định 3666/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành 

quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua trên đìa bàn tỉnh; Kế hoạch 
328/KH-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg 

ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 
26/8/2021 của UBND tỉnh về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 

2021-2025… 

- Tăng cường thời lượng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phong 

trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng tại đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập 
trung phát hiện, giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của 

các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. 

- Tổ chức có hiệu quả các sự kiện nhân các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống 

của cơ quan, của ngành qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.  

3. Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các hoạt động thi đua theo quy định; tổ 

chức sơ kết Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về xây 
dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.  

4. Cử công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng tham gia tập 
huấn, bổ sung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

5. Khen thưởng và trình UBND tỉnh kịp thời cho các tập thể, cá nhân có 
thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua. 

6. Tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng. 

7. Thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen 
thưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. 

(Có phụ lục các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 kèm theo)  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức Hành chính: Tham mưu cho Hội đồng thi đua khen 
thưởng và Giám đốc VQG Hoàng Liên ban hành các văn bản chỉ đạo, phát động 

phong trào thi đua đến các phòng, đơn vị trực thuộc; Chủ trì tham mưu việc hướng 
dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đánh giá các phong trào thi đua tổng hợp báo cáo kết 

quả Hội đồng thi đua khen thưởng.  

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc 

- Căn cứ Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của VQG Hoàng Liên năm 

2023 để tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên 



môn của phòng, đơn vị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra. Thường 
xuyên đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, qua đó kịp thời trình khen 

thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. 

- Xây dựng, viết bài về gương điển hình tiên tiến, đảm bảo 6 tháng mỗi 
phòng, đơn vị có 01 bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử VQG Hoàng Liên.  

3. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử VQG Hoàng Liên: Chỉnh sửa tin bài, 
đôn đốc các phòng, đơn vị viết bài về gương điển hình tiên tiến đảm bảo số lượng, 

chất lượng tin bài theo quy định. 

Căn cứ nội dung kế hoạch yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 
- Các phòng, đơn vị; 
- Lưu: VT; TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Hữu Hạnh 

 

 

  



PHỤ LỤC 

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng VQG Hoàng Liên năm 2023  

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-VQG  ngày         /02/2023 của VQG Hoàng Liên) 

 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

I NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG QUÝ I 
  

 - Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai 

phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2023; 
hoàn thiện hồ sơ trình khen thưởng cấp tỉnh, Nhà nước  

năm 2022; 

- Xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 
năm 2023; 

- Phát động phong trào thi đua năm 2023; 

- Tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, 

đăng ký xây dựng gương điển hình tiên tiến năm 2023;  

- Thực hiện đăng ký thi đua gửi Ban Thi đua, khen 

thưởng tỉnh; Khối các ngành QLKT tổng hợp năm 
2023; 

- Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên 
đề năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng 

Chính phủ và tỉnh phát động; gắn việc thực hiện các 

Phòng Tổ chức Hành chính Các phòng, đơn vị trực thuộc 



phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp 
phần thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023; 

- Triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 
của Khối QLKTTH; 

- Thực hiện các nội dung thi đua năm 2023 do Hội 
đồng TĐKT tỉnh chỉ đạo. 

II NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG QUÝ II 
  

 - Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh về 
công tác thi đua khen thưởng đến các phòng, đơn vị 

trực thuộc; 

- Đánh giá kết quả xây dựng và nhân rộng điển hình 

tiên tiến giai đoạn 2021-2025 gắn với đánh giá kết quả 
thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023 vào 

dịp kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua 
ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). 

- Đề nghị Khối các ngành QLKTTH khen thưởng cho 
01 cá nhân là điển hình tiên tiến 6 tháng đầu năm 2023. 

- Tiếp tục bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến là hạt nhân các phong trào thi đua, giới thiệu trên 
Cổng TTĐT đơn vị; 

- Thực hiện các nội dung thi đua năm 2023 do Hội 
đồng TĐKT tỉnh chỉ đạo. 

Phòng Tổ chức Hành chính Các phòng, đơn vị trực thuộc 

III NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG QUÝ III 
  



 - Tham gia thi đấu thể thao Khối các ngành Quản lý 

Kinh tế tổng hợp năm 2023; 
- Tiếp tục bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến là hạt nhân các phong trào thi đua, giới thiệu trên 

Cổng TTĐT đơn vị; 
- Tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. 

- Thực hiện các nội dung thi đua năm 2023 do Hội 
đồng TĐKT tỉnh chỉ đạo. 

Phòng Tổ chức Hành chính Các phòng, đơn vị trực thuộc 

IV NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG QUÝ IV   

 - Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ do Ban Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức; 

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị triển khai công tác đánh 
giá, bình xét thi đua cho tập thể và cá nhân; 

- Tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng đánh giá, 
xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức và 

tập thể các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong năm 2023; 

- Trình đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể và cá 

nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2023; 

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen 

thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2024; lựa chọn cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị 

Khối QLKTTH khen thưởng. 

Phòng Tổ chức Hành chính Các phòng, đơn vị trực thuộc 
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