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KẾ HOẠCH 

Phát động thi đua đợt II năm 2022 
 

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng 

miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), 76 năm ngày truyền 

thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/05/2022), 132 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022), Hội đồng thi đua khen thưởng Ban 

Dân tộc tổ chức phát động phong trào thi đua toàn diện đợt II trong cán bộ, công 

chức, nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, đoàn kết 

phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2022; 

- Qua đợt phát động thi đua, tiếp tục nâng cao ý thức tổ chức, tinh thần 

trách nhiệm và chất lượng công việc của cán bộ, công chức, đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

- Các tổ chức đoàn thể; cán bộ, công chức cơ quan nhiệt tình hưởng ứng 

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống 

nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), 76 năm ngày truyền thống cơ quan công 

tác dân tộc (03/5/1946 – 03/05/2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 – 19/5/2022), 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(05/6/1911 – 05/6/2022). 

2. Yêu cầu 

- Các phòng chuyên môn trong cơ quan tổ chức quán triệt cho cán bộ, 

công chức về nội dung phát động thi đua đợt II năm 2022, tạo ra phong trào để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng, cơ quan; 

- Các đoàn thể chính trị xã hội tại cơ quan tham gia vận động đoàn viên, 

hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. 

II. Nội dung, thời gian phát động thi đua 

1. Nội dung 

a) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 



- Đẩy mạnh việc gương mẫu, tự giác đi đầu của lãnh đạo Ban, lãnh đạo 

các phòng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; 

- Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, 

công chức, đảng viên trong cơ quan; quán triệt thực hiện tốt nội quy, quy chế 

làm việc của cơ quan, nâng cao tinh thần tự học và hiệu quả công việc; 

b) Công tác chuyên môn 

Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính 

sách dân tộc; kịp thời nắm bắt các diễn biến tình hình trong vùng đồng bào 

DTTS như: Tình hình an ninh chính trị, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, 

phụ nữ đi khỏi địa phương, người đi lao động trái phép ở nước ngoài, di cư tự 

do,.v.v để có biện pháp xử lý, giải quyết, góp phần ổn định và phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thực hiện tốt 

các chương trình, chính sách do cơ quan làm thường trực như: đề án hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 theo 

Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016; Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn và công nhận người có 

uy tín và chính sách đối với người có uy tín; đề án giảm thiểu thực trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 

2015 - 2025 theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015; Thực hiện Quyết 

định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề 

án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025; 

Thực hiện nội dung số 2 trong tiểu dự án 1 thuộc dự án 10 Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Quyết định 1163/QĐ-

TTg ngày 8/8/2017 cuả Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2017-2021); Thực hiện tiểu mục 2, mục 2 trong tiểu dự án 1 thuộc dự án 10 

(Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 

cấp một số ấn phẩm báo tạp chí cho vùng DTTS và Miền núi, vùng đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2019 -2021)… 

c) Công tác thi đua - khen thưởng 

- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do UBND tỉnh, UBDT và Khối 

Tham mưu tổng hợp phát động;  

- Tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải 

phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), 76 năm ngày 

truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/05/2022), 132 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), 111 năm ngày Bác Hồ ra 

đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022). 

d) Công tác đoàn thể chính trị - xã hội 



Các đoàn thể chính trị xã hội cơ quan hoạt động theo đúng điều lệ của tổ 

chức và cấp trên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả nhiệm 

vụ được giao và làm tốt công tác xã hội, công tác từ thiện. Tham gia ủng hộ các 

loại quỹ do tỉnh, ngành phát động. Động viên đoàn viên, hội viên thi đua hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

2. Thời gian phát động thi đua: Từ ngày 01/4/2022 đến 30/6/2022. 

3. Khẩu hiệu: 

Cán bộ, công chức người lao động cơ quan Ban Dân tộc thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống 

nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), 76 năm ngày truyền thống cơ quan 

công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/05/2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 

nước (05/6/1911 – 05/6/2022). 

III. Tổ chức thực hiện 

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban, thành viên Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng có trách nhiệm triển khai nội dung phát động thi đua đến cán bộ, 

công chức. Đồng thời động viên công chức nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi 

đua; tích cực, sáng tạo khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao. 

- BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ cơ quan tổ chức các 

hoạt động để hưởng ứng phong trào thi đua; 

Trên đây là Phát động thi đua đợt II năm 2022, đề nghị toàn thể CBCC và 

các tổ chức đoàn thể Ban Dân tộc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                             
- Lãnh đạo Ban;                                                                                      
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; 
- Trưởng khối TMTH; 
- Các phòng thuộc Ban; 
- Lưu: VT, TĐKT.  

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nông Đức Ngọc 
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