
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 30 /KH-UBND Cái Răng, ngày  06    tháng  02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 
 

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 05/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ Triển khai công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2020, các Nghị quyết, Chương trình hành động của Quận ủy, Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng. Ủy ban nhân dân quận Cái Răng 

ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 với 

những nội dung chủ yếu sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích:  

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ 

quận tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, các ngày lễ lớn trong năm 2020, tạo khí 

thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.  

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng theo  

thành tích đạt được, khen thưởng thành tích đột xuất, trong đó quan tâm đến tập 

thể nhỏ và người lao động tực tiếp, công nhân, nông dân. Làm tốt công tác phát 

hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.  

2. Yêu cầu:  

Các cơ quan, đơn vị, các cụm, khối thi đua triển khai phong trào thi đua 

và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo động lực phấn 

đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.  

II. NỘI DUNG:  

 

TT Nội dung Đơn vị thực hiện 

QUÝ I 

1.  
Ban hành Chỉ thị về việc phát động phong 

trào thi đua năm 2020. 

- UBND quận 

- Phòng Nội vụ 

2.  
Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai công 

tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020 
- UBND quận 

3.  

Xét khen thưởng và đề nghị về trên khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân và đơn vị có 

thành tích về thực hiện nhiệm vụ kinh tế- văn 

hóa xã hội và an ninh quốc phòng năm 2018 

trên địa bàn quận. 

- UBND quận 

- Hội đồng TĐ-KT quận 

- Phòng Nội vụ quận 

 



TT Nội dung Đơn vị thực hiện 

4.  

Tổng kết công tác TĐKT năm 2019, triển 

khai nhiệm vụ năm 2020 và ký kết giao ước 

thi đua các đơn vị và cụm, khối thi đua năm 

2020 trên địa bàn quận. 

- Hội đồng TĐKT quận  

- Phòng Nội vụ 

5.  

Tổ chức triển khai Kế hoạch chi tiết của từng 

cơ quan, đơn vị thực hiện các phong trào thi 

đua; đăng ký các danh hiệu thi đua, các sáng 

kiến, các phong trào, các mô hình dân vận 

khéo năm 2020. 

- Các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể quận 

- UBND các phường 

6.  

Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2019, 

phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; 

chấm điểm thi đua năm của quận gửi Cụm thi 

đua 5 quận thuộc thành phố Cần Thơ. Dự Hội 

nghị tổng kết năm Cụm. 

- VP. HĐND và UBND 

quận 

- Phòng Nội vụ quận 

7.  

Phát động đợt thi đua kỷ niệm 45 năm ngày 

miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4; Quốc 

tế lao động 01/5 và kỷ niệm lần thứ 130 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- UBND quận 

- Phòng Nội vụ quận 

QUÝ II 

8.  

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tuyên 

dương, khen thưởng cho các tập thể và cá 

nhân lập thành tích tiêu biểu trong đợt phát 

động thi đua kỷ niệm 45 năm ngày miền Nam 

hoàn toàn giải phóng; Quốc tế lao động 1/5 

và kỷ niệm lần thứ 130 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm sinh nhật 

Bác 19/5.  

- UBND quận 

- Ban Tuyên giáo Quận 

ủy 

- Phòng Nội vụ quận 

9.  

Chỉ đạo Cụm các phường, Khối thi đua các 

cơ quan Đảng, đoàn thể và Khối thi đua các 

đơn vị nhà nước của quận sơ kết 6 tháng 

Cụm, khối. 

- UBND quận 

- Phòng Nội vụ quận 

10.  

Hoàn thành báo cáo sơ kết TĐKT 6 tháng 

đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2020 gửi Cụm trưởng Cụm 

thi đua các quận thuộc thành phố Cần Thơ và 

dự họp sơ kết Cụm. 

- Phòng Nội vụ quận 

11.  

Hoàn thành các thủ tục và báo cáo đề nghị 

khen cao (từ Bằng khen Thủ tướng Chính 

phủ, Huân chương lao động các hạng). 

- Phòng Nội vụ quận 



TT Nội dung Đơn vị thực hiện 

QUÝ III 

12.  

Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức 

thực hiện các phong trào thi đua, các sáng 

kiến, các mô hình đăng ký thi đua. 

- UBND quận 

- Phòng Nội vụ quận 

13.  

Ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị và địa 

phương báo cáo và đề nghị công nhận sáng 

kiến năm 2020 và xét công nhận sáng kiến cơ 

sở năm 2020. 

- UBND quận 

- Phòng Nội vụ quận 

14.  

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen 

thưởng cho các đơn vị, các phòng, ban và các 

phường trên địa bàn quận. 

- Phòng Nội vụ quận 

QUÝ IV 

15.  

Rà soát đánh giá kết quả thi đua của các đơn 

vị, địa phương đề nghị khen thưởng thành 

tích kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng năm 

2020 và tổng kết xét khen thưởng các Cụm, 

Khối thi đua trên địa bàn quận năm 2020 

- UBND quận 

- Phòng Nội vụ quận 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; 

Các đơn vị, địa phương nghiên cứu, ban hành, bổ sung Quy chế, quy định về thi 

đua, khen thưởng phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với đặc 

điểm, tình hình của đơn vị, địa phương.  

2. Tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai sâu rộng đến tận cơ 

sở. Nội dung thi đua phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể 

hoá các nhiệm vụ thành chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng 

đơn vị, địa phương hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững 

mạnh. Tăng cường đổi mới phương thức tổ chức, phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong tổ chức các phong trào thi đua 

để vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thi đua; coi trọng công tác 

sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến.  

3. Gắn công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn với đánh giá phong trào 

thi đua và bình xét khen thưởng. 

4. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục công nhận danh hiệu thi 

đua; các hình thức khen thưởng; đảm bảo tỷ lệ, tiêu chuẩn khen thưởng, trong đó 

chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, 

các tập thể nhỏ, tránh khen thưởng tràn lan. Coi trọng công tác phát hiện và khen 

thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới trên tất cả các 

lĩnh vực; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất.  

5. Chủ động xây dựng kế hoạch nhân rộng các điển hình tiên tiến.  



6. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua, khen 

thưởng.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ kế hoạch này và nội dung phát động phong trào thi đua của Ủy 

ban nhân dân quận; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh 

nghiệp trên địa bàn quận xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 để tổ chức triển khai thực hiện tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương mình cho phù hợp; định kỳ báo cáo về Ủy ban nhân 

dân quận (thông qua phòng Nội vụ quận).  

2. Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận theo chức năng, 

nhiệm vụ của mình kiểm tra, đôn đốc các cụm, khối thi đua trong việc triển khai 

thực hiện trong năm 2020.  

3. Đài truyền thanh quận phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy thường 

xuyên tuyên truyền các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong các phong 

trào thi đua trên địa bàn quận.  

4. Giao Trưởng phòng Nội vụ quận theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

và các cụm, khối thi đua thực hiện kế hoạch này.  

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và doanh nghiệp trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch 

này./.  

 
Nơi nhận: 

- Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố; 
- CT, các PCT UBND quận; 

- Các thành viên Hội đồng TĐ-KT quận; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc quận; 

- Cổng TTĐT quận; 

- Trung tâm VHTT-TT quận; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Tâm 

 


		2020-02-06T17:08:17+0700
	Việt Nam
	UBND quận Cái Răng<vpubndcairang@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




