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Số:         /QĐ-UBND 

 
Sơn La, ngày      tháng 3 năm 2023 

ơ 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 

“Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023 - 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 

11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/ĐH ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Căn cứ Kết luận số 90-KL/TU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh uỷ về 

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về các Đề án trong chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Kết luận số 94-KL/TU 

ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch 

tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23 tháng 01 năm 2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 204/TTr-SNV ngày       

14 tháng 3 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua “Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 

2023 - 2025. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương;                       

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; Trung tâm thông tin; 

- Lưu: VT, NC, Hương (10b).   

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 

“Sơn La phát triển du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 3 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và 

Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển du lịch đối với phát 

triển kinh tế - xã hội góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao 

đời sống của nhân dân, nhất là người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; giữ gìn, tôn tạo di sản văn hóa, lịch 

sử, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự 

an toàn xã hội. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong thực hiện công tác phát triển du lịch của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Sơn La phát triển 

du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023 - 2025 (gọi tắt là Phong trào thi đua) 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Huy động tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của cơ quan, doanh 

nghiệp, người dân, cộng đồng trên địa bàn tỉnh thi đua phát triển du lịch đẩy mạnh 

xã hội hoá, thu hút đầu tư, thu hút doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia 

đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát 

triển du lịch đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

b) Phát triển du lịch là nhiệm vụ trong tâm trong lãnh đạo của cấp ủy, chính 

quyền các cấp; gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù 

hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

tốt đẹp của các dân tộc; giữ gìn, tôn tạo di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. 

c) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp 

nhân dân về vị trí, vai trò của phát triển du lịch trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh 

tế, tạo việc làm tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân; đổi mới tư duy 
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phát triển du lịch, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, cộng 

đồng trong ứng xử lịch sự, văn minh, thân thiện với khách du lịch. 

d) Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua. 

2. Yêu cầu 

a) Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên với nội 

dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của 

mỗi đơn vị thu hút đông đảo đối tượng cơ quan, doanh nghiệp, người dân, cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh thi đua phát triển du lịch, phát huy sự sáng tạo trong công tác 

phát triển du lịch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch 

được giao hằng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025. 

b) Đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng, từng bước nâng 

cao tính chuyên nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, có sản 

phẩm du lịch độc đáo mang đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành điểm đến hấp dẫn, 

trọng điểm của vùng Tây Bắc, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt 

đẹp của các dân tộc, nâng cao dân trí, tạo việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững. 

c) Công tác bình chọn, xét đề nghị khen thưởng được thực hiện đúng quy 

định, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Tập thể, cá nhân 

được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có nhiều nỗ lực, phấn đấu, đổi mới, sáng 

tạo, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương, có phạm vi ảnh hưởng, có sức lan tỏa 

trong ngành, lĩnh vực, địa phương. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Đối tượng thi đua 

a)  Tập thể: Là các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, đoàn 

thể của tỉnh, các huyện, thành phố; di tích, khu di tích; khu, điểm, bản du lịch, hợp 

tác xã và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành; cơ sở lưu trú du 

lịch, bản du lịch cộng đồng có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi 

đua (gọi chung các cơ quan, đơn vị, địa phương). 

b) Cá nhân: Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hướng dẫn 

viên, thuyết minh viên; quản lý, nhân viên, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại các cơ 

quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, hợp tác xã, doanh nghiệp; di tích, khu di tích; khu, 

điểm, bản du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

2. Nội dung thi đua 

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ để đề ra nội dung thi đua phù hợp với thực tiễn và yêu cầu 

nhiệm vụ phát triển du lịch, cụ thể như sau: 
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a) Tuyên truyền nội dung Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND, ngày 31/8/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

trên địa  bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2022 - 2026; Đề án phát triển du lịch tỉnh Sơn 

La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển Khu du lịch quốc gia 

Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025; Đề án phát triển vùng lòng 

hồ Thuỷ điện Sơn La trở thành Khu Du lịch quốc gia; Đề án phát triển du lịch 

huyện Quỳnh Nhai trở thành Khu Du lịch cấp tỉnh; Đề án phát triển sản phẩm du 

lịch Sơn La đến năm 2030. 

b) Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá về tài nguyên, 

tiềm năng, lợi thế, hình ảnh địa phương, hình ảnh du lịch Sơn La; tích cực hưởng 

ứng các cuộc thi về du lịch và các cuộc thi liên quan đến tạo dựng hình ảnh địa 

phương, đến hoạt động du lịch do ngành chức năng các cấp phát động. Nâng cao 

nhận thức về vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là 

nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và tầng lớp 

nhân dân về vị trí, vai trò của phát triển du lịch trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh 

tế, tạo việc làm tăng thu nhập để nâng cao đời sống của nhân dân; đổi mới tư duy 

phát triển kinh tế, nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong ứng 

xử văn minh, lịch sự, thân thiện với khách du lịch và bảo vệ hình ảnh, môi trường, 

góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức thu 

hút của du lịch.  

c) Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; kịp thời cụ thể hóa các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch, xây 

dựng quy hoạch và tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch phát triển du lịch đảm 

bảo triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; chú 

trọng triển khai thực hiện dự án, đề án đã được phê duyệt; UBND các huyện, thành 

phố tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với các 

khu, điểm du lịch đã được phê duyệt quy hoạch, đang đầu tư, khai thác. 

d) Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ dân 

khởi nghiệp, tham gia các hoạt động phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, tập 

trung nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch nhanh và bền vững, tạo việc làm, tăng 

thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động du lịch, vận 

động, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh du 

lịch trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch. Đa dạng hóa 
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thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng cung cấp dịch 

vụ khách du lịch cần, xây dựng các khu, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng gắn 

với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nghiên cứu, khảo sát lựa chọn 

các bản có tiềm năng, lợi thế có sản phẩm đặc trưng, riêng biệt để tạo nên sự độc 

đáo, hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến khám phá, trải nghiệm, thưởng thức. 

đ) Tăng cường công tác phát triển và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực cho du lịch của tỉnh theo cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối về 

cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập; chú trọng đào tạo 

nhân lực lao động làng nghề tại các cơ sở lưu trú, các khu điểm du lịch. Đẩy mạnh xã 

hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực du lịch; chú trọng đào 

tạo kỹ năng nghề cho lực lượng lao động trực tiếp, lao động nông thôn, đặc biệt là 

đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch tại các điểm.  

e) Khai thác lợi thế về nông nghiệp để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch 

nông thôn, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc và sản vật địa phương, phát triển du lịch theo hướng chuyên 

nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch. 

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

1. Tiêu chí thi đua 

 a) Đối với tập thể: 

- Các sở, ban, ngành, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn thể của tỉnh, 

các huyện, thành phố: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và đạt 6 trong 8 tiêu chí sau: 

 + Tích cực thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 30/3/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 

23/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 + Hoàn thành có chất lượng, đúng và vượt tiến độ các nhiệm vụ trong công 

tác quản lý nhà nước, công tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động chuyên ngành 

liên quan đến lĩnh vực du lịch. 

 + Tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch. 

 + Có giải pháp hiệu quả trong tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua. Có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc, được bình xét, suy tôn trong Phong trào thi đua. 

 + Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hưởng ứng và thực 
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hiện phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan toả trong xã hội. 

 + Tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh miền đất, con 

người, tiềm năng du lịch và công tác phát triển du lịch của tỉnh. 

 + Tích cực ứng dụng chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh và ứng 

dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.  

 + Là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2023 - 

2025; năm 2023 hoặc năm 2024 được được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương 

tặng Giấy khen. 

 - Các di tích, khu di tích; khu, điểm, bản du lịch, hợp tác xã và các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành; cơ sở lưu trú du lịch, bản du lịch cộng 

đồng: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và đạt 7 trong 8 tiêu chí sau: 

+ Tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua phát triển du lịch; có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc, được bình xét, suy tôn trong Phong trào thi đua.  

 + Giữ gìn, đầu tư và khai thác, bảo vệ, phát huy tốt, hiệu quả tài nguyên du 

lịch; công tác quảng bá linh hoạt, phong phú và đạt hiệu ứng, hiệu quả cao. 

 + Tham gia và hưởng ứng hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động du lịch 

trong nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh. 

 + Tích cực tham gia các cuộc thi nghiệp vụ lĩnh vực du lịch do các cấp tổ chức. 

 + Gương mẫu trong việc tôn trọng và tích cực tăng cường liên kết vùng; giúp 

đỡ và chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch với cộng đồng. 

 + Chú trọng thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng, 

đáp ứng yêu cầu không ngừng đổi mới và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt 

động. Có ít nhất 50% nhân viên trong cơ sở được đào tạo chuyên môn. 

 + Tích cực ứng dụng chuyển đổi số, du lịch thông minh và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.  

 + Là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua so với các đơn vị 

khác; năm 2023 hoặc năm 2024 được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tặng 

Giấy khen. 

 b) Đối với cá nhân: Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hướng 

dẫn viên, thuyết minh viên; quản lý, nhân viên, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại các 

cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, hợp tác xã, doanh nghiệp; di tích, khu di tích; 

khu, điểm, bản du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch: Gương mẫu chấp hành tốt 
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chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chí sau: 

 - Tích cực và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh miền 

đất, con người, tiềm năng du lịch và công tác phát triển du lịch của tỉnh. 

 - Tích cực học tập nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. 

 - Tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua phát triển du lịch 

với những việc làm thiết thực.  

 - Trong hoạt động có ý tưởng, mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả, dễ áp dụng 

và có sức lan toả tốt. 

 - Có thành tích tiêu biểu xuất sắc , được bình xét, suy tôn trong phong trào 

thi đua; năm 2023 hoặc năm 2024 được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương 

tặng Giấy khen. 

 2. Hình thức khen thưởng 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (tổng kết năm 2025). 

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (tổng kết năm 2025). 

- Giấy khen của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương (hằng năm, tổng 

kết năm 2025). 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

a) Khen thưởng hằng năm đối với Giấy khen của Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, địa phương: Lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá 

nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc khen thưởng theo thẩm quyền, phù hợp với 

quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

b) Khen thưởng tổng kết năm 2025: Căn cứ vào thành tích đạt được của các 

tập thể, cá nhân, hộ gia đình trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Sở Nội vụ 

chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn khen thưởng tổng kết đảm bảo 

theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

 IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 1. Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025. 

2. Năm 2023, 2024: các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình 

thực tiễn tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua,chủ động tiến hành khen thưởng hằng năm theo thẩm quyền. 

 3. Năm 2025: Tổng kết Phong trào thi đua; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

địa phương khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
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Bằng khen đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong 

trào thi đua. Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương 

a) Căn cứ đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị được giao có trách nhiệm 

triển khai, thực hiện Phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh 

việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và những sáng kiến, 

kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua. Biểu 

dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểuxuất sắc trong triển 

khai thực hiện Phong trào thi đua.  

b) Hằng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình tổ chức 

thực hiện Phong trào thi đua lồng ghép các Báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Báo cáo 

tổng kết Phong trào thi đua, công tác khen thưởng (tại Hướng dẫn 2032/HD-SNV 

ngày 12/11/2022 của Sở Nội vụ) gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh đúng thời gian quy định. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

Tích cực nâng cao nhận thức về phát triển du lịch với nội dung phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và khả năng của đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện 

Phong trào thi đua; gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác do các đoàn thể 

đang triển khai thực hiện, tạo động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi 

đua yêu nước. 

3. Các cơ quan báo chí và Đài Phát thanh và Truyền hình 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, mở các chuyên 

trang, chuyên mục để tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong 

thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

a) Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình 

hay, cách làm mới, cách làm sáng tạo hiệu quả của các điển hình tiên tiến trong 

triển khai thực hiện Phong trào thi đua. 

b) Tham mưu, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch 

này. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát 
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tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh. 

c) Chủ trì, tổng hợp, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua khi tiến 

tổng kết Phong trào thi đua. 

5. Sở Nội vụ  

a) Phối hợp với Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ 

chức kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng văn bản 

hướng dẫn khen thưởng khi tiến tổng kết Phong trào thi đua. 

 c) Thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua trình cấp có thẩm 

quyền khen thưởng khi tổng kết vào năm 2025. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm 

túc tổ chức triển khai Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để 

tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp./. 
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