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KẾ HOẠCH 

Về việc phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức  

ngành Xây dựng đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành  

xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 
 

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và phát huy những 

thành tựu đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại 

hội Đảng các cấp, Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh 

Tây Ninh lần thứ V. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 nói chung và nhiệm vụ công tác của ngành Xây dựng nói riêng, Sở Xây dựng 

phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020. 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Mục đích 

- Phát động phong trào thi đua để đẩy mạnh, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần 

quyết tâm khắc phục khó khăn, tạo động lực đột phá để hoàn thành xuất sắc các mục 

tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

- Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt Luật thi đua 

khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng khen thưởng theo công 

trạng và thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến tập thể nhỏ và người lao động trực 

tiếp; đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, 

đúng thành tích; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến làm cơ 

sở xét ưu tiên cho các điển hình tiên tiến theo quy định. 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai phong trào thi đua và công tác 

khen thưởng đảm bảo tính thiết thực, chất lượng, hiệu quả tạo động lực phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020. 

2. Yêu cầu 

- Thông qua phong trào thi đua tiếp tục khơi dậy, cổ vũ toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực 

thuộc Sở phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tập trung nội lực, tạo 

động lực đột phá thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020. 

- Tổ chức hoạt động thi đua trong các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị phải 

đảm bảo tính thiết thực, minh bạch, tránh phô trương hình thức nhưng vẫn đạt hiệu quả 

cao nhất. 
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II. Đối tượng và nhiệm vụ 

1. Đối tượng 

- Cá nhân: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Tập thể: 06 đơn vị thuộc Sở, gồm: Văn phòng, Thanh tra, phòng Quy hoạch và 

Phát triển đô thị, phòng Quản lý xây dựng, phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng, 

Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng. 

- Khối thi đua phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện. 

- Khối thi đua Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng cấp huyện, thành phố. 

2. Nhiệm vụ 

- Căn cứ Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị có trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức hoạt 

động phong trào thi đua tại phòng mình theo Chương trình công tác năm 2020; đồng 

thời tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của phòng mình đăng 

ký các danh hiệu thi đua năm 2020 theo quy định. 

- Sở Xây dựng tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng đến từng phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị; bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng của từng đơn vị và cá nhân trực thuộc; góp phần nâng cao chất lượng công tác 

thi đua khen thưởng và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra để phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở xem xét trình Giám đốc Sở xét công nhận 

các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho từng tập thể, cá nhân đạt những 

thành tích tiêu biểu xuất sắc. 

III. Nội dung thực hiện 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng về thi đua yêu 

nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng đến từng cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc Sở, lồng ghép công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng 

vào các cuộc họp định kỳ tại Sở, các phong trào thi đua do Sở phát động tổ chức, cũng 

như trong các hoạt động phong trào của các đoàn thể trong cơ quan. 

2. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ 

thống chính trị; thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền; đề cao trách 

nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của đảng viên, cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân. 

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thi hành công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

làm việc tại cơ quan; tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt 

nhất người dân và doanh nghiệp. 

3. Các đơn vị thuộc Sở bám sát nội dung kế hoạch công tác năm 2020 theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội; trọng tâm là thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  
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4. Kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được trong Khối thi đua Kinh tế Kỹ thuật, 

Sở Xây dựng tiếp tục phấn đấu giữ vững thứ hạng cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

5. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch theo 

từng lĩnh vực phụ trách, bám sát nội dung Chương trình công tác năm 2020 do Giám 

đốc Sở giao. 

6. Kết quả phong trào thi đua năm 2020 làm cơ sở để phát hiện, xây dựng, bồi 

dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cơ quan. 

7. Tham mưu Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tổng 

kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 

sau của cơ quan. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở Xây dựng căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao bám sát vào Chương trình công tác năm 2020 tổ chức các 

phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất; theo dõi, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, 

hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

2. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở theo dõi, đôn đốc các 

đơn vị thực hiện kế hoạch; thẩm định, tổng hợp các thành tích theo định kỳ hoặc đột 

xuất trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tặng, xét đề nghị tặng các 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và các nhân điển hình tiên tiến tại Sở; định 

kỳ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh kết quả thực hiện nội dung theo Kế hoạch này./. 

 

GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- HĐTĐ-KT tỉnh; 

- Ban GĐ Sở; 

- Các phòng CMNV, đơn vị; 

- Công đoàn; 

- Lưu: VT, VP (P.Hằng). 
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