
  

 

UBND TỈNH LÀO CAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Số:         /KH-SGTVTXD 

      
            Lào Cai, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022  

 
 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về 

phát động phong trào thi đua năm 2022; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/01/2022 
của UBND tỉnh Lào Cai về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ công văn số 02/VQG-KKTTH ngày 24/01/2022 của Khối các ngành 
quản lý kinh tế tổng hợp về Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng Khối 
các ngành quản lý kinh tế tổng hợp năm 2022. 

Trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm 2022, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng 
Lào Cai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 với 
những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ công chức, viên 
chức và người lao động, hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2022, thiết thực lập thành 

tích chào mừng các ngày lễ lớn của năm, đặc biệt là thi đua chào mừng kỷ niệm 115 
năm thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907-12/7/2022), kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng 

bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/3/2022)...; 

2. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và 
người lao động  trong toàn ngành về vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với ngành Giao 

thông vận tải – Xây dựng nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 
quốc phòng của tỉnh nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi 7 nhiệm vụ trọng tâm, 

02 lĩnh vực đột phá, 18 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 
2020-2025 đề ra; 

3. Triển khai các hoạt động về thi đua, khen thưởng phải đảm bảo thiết thực, chất 
lượng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu 
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; 

4. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện có hiệu quả các phong trào thi 
đua do tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng phát động. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

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 2022. 

- Phát động thi đua toàn diện năm 2022. 

- Văn bản đăng ký thi đua cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh năm 2022 cho các tập 
thể, cá nhân thuộc Sở. 



  

- Tham mưu ban hành các văn bản triển khai về công tác thi đua khen thưởng. 

- Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng 
nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm 
vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. 

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

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà 
nước, của Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng đến 
toàn thể công chức, viên chức, người lao động, trọng tâm là: Luật Thi đua khen 

thưởng; 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 và Thông tư số 12/2019/TT-

BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 
định số 91/2017/NĐ-CP; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội 
vụ về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP; 
Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng hướng dẫn công 

tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng; Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 
ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thi đua, 

khen thưởng ngành Giao thông vận tải; Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 
29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/9/2019 sửa đổi một số điều của quy định một số nội dung về công tác thi 

đua, khen thưởng  trên địa bàn tỉnh Lào cai ban hành kèm theo Quyết định số 
50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai; Quyết định số 

3666/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 
Khối thi đua trên địa bàn tỉnh; kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 17/8/2021 của 
UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tưởng Chính 

phủ, Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 26/8/2021cuar UBNd tỉnh về xây dựng và 
nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025… 

- Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị 
về việc ”Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 06-CT/TTg ngày 
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 11/12/2020 của 
Tỉnh ủy Lào Cai về ban hành 18 đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án số 14 Cải cách hành chính trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025; Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua 

yêu nước thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm theo tinh thần Chỉ thị số 
08-CT/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 

nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 
và Kế hoạch số 328/KH-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm 
(2021-2025) theo Nghị quyết Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  đến 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Đảng viên và quyết tâm phấn đấu hoàn 
thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. 



  

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy, các chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo 
tổ chức các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên 

môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong 
trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và truyền 

thống của Ngành gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị khóa XII về đẩy mạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng 
trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tại các phòng, ban, đơn vị, góp 
phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến 
nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy mọi khả 

năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng góp vào thành quả chung của toàn ngành. 

3. Tiếp tục thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm 
vụ tại Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về ban hành 

18 đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 
2020 - 2025; Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022. 

4. Tăng cường kỷ luật; kỷ cương nâng cao trách nhiệm của công chức, viên 
chức, người lao động nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 

5. Đẩy mạnh công tác công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, thúc 
đẩy xây dựng chính quyền điện tử  góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao 

hiệu quả công tác chuyên môn. 

6. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua:“Cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Ngành Giao thông vận tải – Xây dựng chung 

sức xây dựng nông thôn mới”;“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị 
bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giao thông vận tải –Xây dựng 

đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -
19”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở”; thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh 
vững chắc”; “Năm trật tự văn minh đô thị”… và các phong trào thi khác do tỉnh, Bộ 
Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng phát động. 

7. Tổ chức có hiệu quả các sự kiện nhân các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống 
của ngành, của đơn vị qua đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.  

8. Tham gia tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, 
viên chức làm công tác thi đua khen thưởng của Sở và của các đơn vị do Ban thi đua 
khen thưởng tổ chức. 

9. Trình khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân có 
thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua. 

10. Triển khai các hoạt động thi đua của ngành và tham gia các hoạt động của 
Khối các ngành Quản lý kinh tế tổng hợp. 

(Có phụ lục nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 kèm theo) 

 



  

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị 
trực thuộc Sở triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động đăng ký 
thi đua khen thưởng năm 2022 cho các tập thể, cá nhân gửi về Văn phòng Sở trước 
ngày 11/02/2022. Các đơn vị xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện cho 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo thực hiện có hiệu qủa các 
chỉ tiêu đề ra.  

2. Giao Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (Văn phòng Sở) chủ trì 
phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo 
Giám đốc Sở kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng Sở Giao thông 
vận tải – Xây dựng năm 2022, đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Ban TĐKT (Sở Nội vụ);                                 
- TT. TĐKT khối kinh tế TH; 
- Ban TĐKT Bộ Xây dựng; 
- Ban TĐKT Bộ GTVT;                                  
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu VT, TT.HĐTĐKT Sở; VP. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Quốc Huy 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                       
 

 
 

 
 

 
 



  

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Kế hoạch số 10/KH-SGTVTXD ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai) 

STT Nội dung  Chủ trì  Phối hợp 

1 Nội dung công việc thực hiện trong quý I 
  

 

- Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của Sở năm 2022; 

- Phát động phong trào thi đua toàn diện năm 2022;  

- Trình các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất 

sắc trong các phong trào thi đua thường xuyên năm 2021;  

- Đăng ký thi đua cấp tỉnh, cấp Nhà nước, cấp Bộ cho các tập thể, cá nhân. 

- Tổ chức ký giao ước thi đua với Công đoàn Văn phòng Sở; 

- Đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua Khối các ngành Quản lý kinh tế 

tổng hợp; 

- Phát động thi đua toàn diện năm 2022, thi đua chào mừng kỷ niệm 92 
năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930-03/02/2022), kỷ niệm 75 
năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3/1947-5/3/2022); 

- Triển khai các hoạt động thi đua của ngành và tham gia các hoạt động của 

Khối các ngành Quản lý kinh tế tổng hợp; 

- Triển khai các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, 

của Bộ, của tỉnh. 

Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc Sở 

2 Nội dung công việc thực hiện trong quý II   

 

- Trình UBND tỉnh xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển 

tỉnh Lào Cai” năm 2022; 

- Thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm như: Ngày Chiến 

thắng 30/4; Quốc tế Lao động 01/5; 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống 

ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2022); 

- Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022; 

Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc Sở 



  

- Triển khai các hoạt động thi đua của ngành và tham gia các hoạt động của 

Khối các ngành Quản lý kinh tế tổng hợp; 

- Triển khai các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, 

của Bộ, của tỉnh; 

- Viết tin bài giới thiệu các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các 

phòng, ban, đơn vị. 

3 Nội dung công việc thực hiện trong quý III   

 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống 

ngành Giao thông vận tải (28/8/1945-28/8/2022); 

- Tham mưu, trình cấp trên khen thưởng sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

 - Triển khai các hoạt động thi đua của ngành và tham gia các hoạt động 

của Khối các ngành Quản lý kinh tế tổng hợp; 

- Triển khai các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, 

của Bộ, của tỉnh. 

Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc Sở 

4 Nội dung công việc thực hiện trong quý IV 
  

 

- Tổ chức họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở,  xét, công nhận sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2022 và lựa chọn sáng kiến đủ điều kiện đề 

nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận; 

- Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác TĐKT do Ban TĐKT của 
tỉnh tổ chức; 

 - Hướng dẫn các đơn vị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022; 

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023; 

- Tổ chức họp Hội đồng TĐKT của Sở; 

- Triển khai các hoạt động thi đua của ngành và tham gia các hoạt động của 

Khối các ngành Quản lý kinh tế tổng hợp; 

- Triển khai các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, 

của Bộ, của tỉnh. 

Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc Sở 
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