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Số:             /KH-STNMT Bắc Kạn, ngày         tháng 3 năm 2021 
  

KẾ HOẠCH 

Phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội                                 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Sở Tài nguyên và Môi trường phát động đợt thi đua với chủ đề “Cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông thi đua thực 

hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm 

kỳ 2021-2026  với nh ng nội  ung như sau  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua 

yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 được giao. 

2. Thông qua đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước  tinh thần  ao 

động sáng tạo của công chức  viên chức  người  ao động  thực hiện thắng lợi các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2021 theo 

 ĩnh vực phụ trách. Động viên công chức, viên chức  người  ao động tham gia tổ 

chức thực hiện tốt cuộc bầu cử  đảm bảo đúng pháp  uật, dân chủ, an toàn, tiết 

kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. 

3.  ác phòng chuyên môn  đ n vị trực thuộc Sở triển  hai các nội  ung thi 

đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  nhiệm vụ chuyên môn  nhiệm 

vụ trọng tâm đã giao từ đầu năm với các h nh thức ph  hợp với thực ti n  quan tâm 

 iểu  ư ng   hen thưởng  ịp thời các tập thể  cá nhân tiêu  iểu c  thành t ch  uất 

sắc trong đợt thi đua. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức nh ng chỉ tiêu  

nhiệm vụ công tác  u  I và   tháng đầu năm 2021 đã được giao tại Quyết định số 

37/ Đ-STNMT ngày 29/01/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Tổ chức tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội  h a XV và đại 

biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu HĐND  các văn  ản chỉ đạo  hướng dẫn về công tác bầu cử, tổ chức đi  ầu 

cử theo đúng quy tr nh  thời gian quy định thông qua Hội nghị phổ biến các văn 

bản quy phạm pháp luật  o đ n vị tổ chức; thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ 

và sinh hoạt chuyên môn; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 
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3. Mỗi công chức, viên chức  người  ao động phát huy hết  hả năng của 

m nh  tự giác  t ch cực  sáng tạo trong công tác nhằm đạt được hiệu quả cao nhất 

g p phần vào sự nghiệp phát triển  inh tế -  ã hội của đ n vị và của tỉnh; chấp 

hành tốt nội quy, quy chế của đ n vị và các quy định của pháp luật. 

4. Đảm bảo gi  v ng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại c  quan, 

đ n vị trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử. Công chức, viên chức, 

người  ao động thuộc Sở tham gia bầu cử đầy đủ  đúng thời gian, quy trình, phiếu 

bầu đảm bảo số  ượng  c  cấu theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định, 

hướng dẫn về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 trong 

thời gian tổ chức cuộc bầu cử. 

5. Thời gian tổ chức đợt thi đua  Từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 23/5/2021. 

III   HEN THƯỞNG T NG  ẾT Đ T THI ĐUA 

1  Đối tượng, hình thức, số lượng khen thưởng 

a) Đối tượng  

-  Tập thể  Sở Tài nguyên và Môi trường và các phòng  đ n vị thuộc, trực thuộc Sở. 

- Cá nhân: Công chức, viên chức, người  ao động thuộc Sở. 

b) Hình thức, số  ượng  hen thưởng  

- Giấy khen của Giám đốc Sở: Số  ượng không quá 02 tập thể và 03 cá nhân. 

- Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Số  ượng không quá 02 

tập thể hoặc cá nhân. 

   Ti u chu n khen thưởng 

- Đối với tập thể: Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với 

điều kiện của đ n vị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội  h a XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức quán triệt các văn  ản liên quan 

như  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND  các văn  ản chỉ đạo, 

hướng dẫn về công tác bầu cử; tổ chức đi  ầu cử theo đúng quy tr nh  thời gian 

quy định. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác bảo vệ trong và 

ngoài khu vực c  quan trước, trong ngày bầu cử; có nh ng sáng kiến, hoạt động 

riêng, thiết thực góp phần cho đ n vị  địa phư ng thực hiện tốt công tác bầu cử. 

- Đối với cá nhân: Thực hiện tốt nội quy, quy chế của c  quan  thực hiện 

nghiêm túc về công tác tổ chức bầu cử của c  quan  đ n vị và của địa phư ng  đi 

bầu cử đúng thời gian quy định của c  quan và n i cư trú  đảm bảo an ninh, trật 

tự  hi đi  ầu cử; có nh ng sáng kiến, hoạt động riêng, thiết thực góp phần cho c  

quan  đ n vị  địa phư ng thực hiện tốt công tác bầu cử. 

3. Thủ tục, hồ   , thời  i n nhận hồ    khen thưởng 

Các phòng chuyên môn  đ n vị trực thuộc Sở tổ chức bình  ét  đề nghị khen 

thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc đ n vị có thành tích xuất sắc trong công tác bầu 

cử; gửi hồ s  đề nghị  hen thưởng về Văn phòng Sở trước ngày 25/5/2021. 

- Hồ s  đề nghị  hen thưởng (01 bộ bản chính), gồm:  
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+ Tờ tr nh đề nghị  hen thưởng của đ n vị;  

   iên  ản họp  ét   

+ Danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích của tập thể  cá nhân được đề 

nghị  hen thưởng. 

IV. T  CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn  đ n vị trực thuộc Sở tổ chức phổ biến, quán triệt 

thực hiện  ế hoạch này cho công chức, viên chức  người  ao động  hưởng ứng đợt 

thi đua ph  hợp với thực ti n của đ n vị; tổ chức bình xét, nộp hồ s  đề nghị khen 

thưởng đúng thời gian, thành phần theo quy định. 

2. Văn phòng Sở theo  õi  đôn đốc thực hiện đợt thi đua theo  ế hoạch  

th m định hồ s   tr nh cấp có th m quyền  ét  hen thưởng cho các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc, tiêu biểu  hi  ết thúc đợt thi đua. 

3. Hội đồng thi đua  hen thưởng Sở tổ chức  ét  hen thưởng theo th m 

quyền, bảo đảm động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

đợt thi đua.   

Trên đây  à  ế hoạch phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội  h a XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu các phòng  đ n vị thuộc, trực thuộc Sở nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
-  an TĐ T tỉnh; 

-  ác đ n vị thuộc khối KT-KT; 

- Lãnh đạo Sở; 

-  ác phòng chuyên môn  đ n vị; 

- Lưu  VT  VP (Hạnh). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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