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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ 

và các cấp công đoàn năm 2021

Năm 2021 là đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn
lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khởi
đầu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2026; là năm tổ chức cuộc
bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của tổ
chức công đoàn; hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ)
tỉnh  phát  động  phong  trào  thi  đua  trong  công  nhân,  viên  chức,  lao  động
(CNVCLĐ) và các cấp công đoàn năm 2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Động viên CNVCLĐ trong tỉnh phát huy tinh thần năng động, sáng tạo,

hăng hái thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

2. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi
đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Kịp thời phát hiện, bồi
dưỡng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiến tiến
tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương.

3. Gắn phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ
quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, với việc đưa
Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

4. Tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình
hình thực tiễn. Kết quả của các đợt thi đua phải được thể hiện bằng các công
trình, phần việc, sản phẩm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực đối với các ngành, địa
phương, đơn vị, doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THI ĐUA 
1. Chủ đề thi đua
“Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết

của Đảng vào cuộc sống”
2. Nội dung
- Vận động đoàn viên, CNVCLĐ ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo,

cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công
nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng
doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác,
góp  phần  thực  hiện  tốt  các  nhiệm vụ  được  giao  và  chỉ  tiêu  của  ngành,  địa
phương, đơn vị năm 2021.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, trọng tâm là phong trào thi
đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh -
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sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong
hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận
động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực” gắn với chủ
đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”. 

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi
đua do tỉnh và Trung ương phát động: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn
mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,
“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức
thi đua thực hiện văn hoá công sở”; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng
các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm
của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen
thưởng trong CNVCLĐ giai đoạn 2020 - 2025.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn
viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người
lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tập trung huy
động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động
nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo phương châm “Tất cả mọi đoàn
viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh,
an toàn, tiết kiệm.

- Phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động lựa chọn các công
trình, sản phẩm chất lượng cao để đăng ký, gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn
trong năm 2021.

3. Các đợt thi đua
Các phong trào thi đua được chia thành 02 đợt:
- Đợt 1, (từ tháng 01/2021 đến 30/6/2021): Tuyên truyền, học tập, quán triệt

thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc
Kạn lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
tuyên truyền, quán triệt kết quả, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Thi đua yêu
nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. Thi đua chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 46 năm ngày giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 131
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); chào mừng thành
công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu
Quốc hội và HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Đợt 2, từ tháng (01/7/2021 đến 31/12/2021): Quyết tâm, nỗ lực đưa nghị
quyết đại hội Đảng các cấp,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ
XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc
sống.  Chào  mừng  kỷ  niệm  92  năm  ngày  thành  lập  Công  đoàn  Việt  Nam
(28/7/1929  -  28/7/2021),  76  năm  Ngày  Cách  mạng  Tháng  Tám  thành  công
(19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945 - 02/9/2021);  Thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế
hoạch và nhiệm vụ năm 2021.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. LĐLĐ tỉnh
- Giao Ban Công tác cơ sở tham mưu giúp Ban Thường vụ hướng dẫn tổ

chức thực hiện; kịp thời nắm bắt, đề xuất Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh biểu dương,
khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các
phong trào thi đua.

- Xem xét tổ chức gắn biển các công trình hiệu quả, có giá trị kinh tế, xã hội
cao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2021.

- Tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn,
giai đoạn 2016-2021.

- Tuyên truyền những kết quả đạt được của phong trào thi đua trong CNVCLĐ
và các cấp công đoàn, mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiến.

2. Các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở
- Xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua năm 2021 với nội dung

cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
- Phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động lựa chọn một số công

trình, phần việc đăng ký; đề nghị LĐLĐ tỉnh gắn biển chào mừng các ngày  lễ
lớn, các sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2021.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVLĐ tham gia Hội thi sáng tạo kỹ
thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6 (2020-2021).

-  Tổ chức các hoạt động chăm lo nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn
viên, người lao động. Kịp thời sơ kết, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên
tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần
sáng tạo,  dám nghĩ,  dám làm, quyết  tâm phấn đấu hoàn thành của mục tiêu,
nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2021. Đồng
thời lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất đề nghị LĐLĐ tỉnh biểu dương,
khen thưởng.

- Lựa chọn, gửi hồ sơ các sáng kiến, ý tưởng mới của đoàn viên, CNVCLĐ
về LĐLĐ tỉnh để tổng hợp trình Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét,
quyết định công nhận và biểu dương, tôn vinh trong phong trào “Đoàn kết sáng
tạo” năm 2021.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ
và các cấp công đoàn năm 2021. LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển khai
thực hiện, báo cáo kết quả về LĐLĐ tỉnh sau khi kết thúc mỗi đợt thi đua./.

Nơi nhận:
Gửi bản điện tử
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy(b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh (t/h);
- Các cấp công đoàn trong tỉnh (t/h);
Gửi bản giấy
- Các đơn vị không có TDOffice (t/h);
- Lưu: VT, Ban CTCS.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Minh Thanh

3


