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KẾ HOẠCH 
 

Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức,  

ngƣời lao động Ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quyết tâm 

 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 

 Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Ninh Bình lần thứ XXII 

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quyết tâm thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm 

(2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 

XXII” như sau:  
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

toàn Ngành tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua nhằm tạo sự 

chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, nhất là người đứng đầu trong quá trình thực thi công vụ, để 

phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 

2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua được triển khai, sâu rộng trong toàn ngành, dưới 

nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, quyết tâm thực hiện thắng lợi 

các chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành. 

- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những 

sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong 

trào thi đua. 
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- Việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả không phô 

trương, hình thức. 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Chủ đề 

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Lao động- Thương 

binh và Xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII”. 

2. Nội dung phong trào thi đua 

2.1. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

a) Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, chú trọng 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng tầm kỹ năng lao động, đáp ứng nhu 

cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và 

trình độ đào tạo đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến cuối nhiệm 

kỳ tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%-72%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 

từ 28% - 32%. 

- Chú trọng phát triển thị trường lao động, đặc biệt quan tâm đến công tác 

xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận với thị 

trường lao động và các chính sách trợ giúp giải quyết việc làm. Phấn đấu mỗi 

năm giải quyết việc làm cho 19.400 người lao động, trong đó đưa 1.400 lao 

động đi xuất khẩu lao động; Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định mức dưới 2%/năm. 

b) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi, cải thiện đời sống vật chất, 

tinh thần cho Người có công; duy trì 100% xã, phường làm tốt công tác thương 

binh, liệt sỹ, người có công; 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ 

quan, đơn vị phụng dưỡng đến hết đời. 

c) Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm 

2/3 số hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều), 

100% đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp theo quy định. Thực hiện đầy 

đủ chế độ chính sách, cải thiện nâng mức sống cho đối tượng chính sách xã hội; 

100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng 

đồng. 

d) Tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Nâng cao chất lượng và công tác cai nghiện, quản lý sau cai; phòng ngừa, giảm 

phát sinh mới tệ nạn mại dâm dưới nhiều hình thức góp phần đảm bảo an toàn, 

trật tự xã hội. 
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e) Thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành 

mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm 

hại trẻ em; đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế. 

f) Tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bình 

đẳng giới trong xã hội; nâng cao vai trò của phụ nữ trong tham gia các hoạt động 

kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để phụ nữ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ trợ 

giúp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống. 

2.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng 

nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Thông tri số 21-

TT/TU ngày 04/8/2014 của Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác thi đua, khen 

thưởng; đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là 

người đứng đầu, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và 

việc làm thường xuyên của của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong toàn Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025). 

2.3. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 

mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó 

tập trung làm tốt 03 nội dung “Học tập, làm theo bác và nêu gương của cán bộ, 

đảng viên”. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức 

các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay xây dựng 

nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước 

chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, 

viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở”. 

2.4. Thi đua thực hiện hiệu quả Lời kêu gọi của Tổng Bí thư và các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID -19. Tích 

cực hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng 

lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng 

Chính phủ phát động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, 

chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hiểu, nghiêm túc thực 

hiện, tích cực tham gia phòng, chống dịch với tinh thần “mỗi người dân là một 

chiến sĩ”, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn; tập trung thực 



4 
 

 

hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm 

vụ chính trị được giao. 

2.5. Thực hiện tốt Phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi 

số Quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01-

NQ/TU ngày 20/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 

50/KHLĐTBXH ngày 29/7/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về 

xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động của Sở và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát 

triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; đảm bảo an toàn, an ninh 

mạng. Phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu sau: 90% hồ sơ công việc 

tại Sở được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ 

hồ sơ công việc thuộc pha m vi bí mật nhà nước); 100% dịch vụ công đáp ứng yêu 

cầu được cung cấp trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt ít nhất 50%; 100% hồ sơ thủ tục hành 

chính được cập nhật trên Cổng dịch vụ công, hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh 

và xử lý hoàn toàn trực tuyến; tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài 

lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; Công khai 100% bộ thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý và liên thông giải quyết giữa các cơ quan; 100% văn 

bản (trừ văn bản mật theo quy định) thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số 

theo quy định; 80% dữ liệu quản lý của Sở được số hóa, lưu trữ tập trung tại 

Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và đưa vào khai thác hiệu quả; 50% hoạt 

động kiểm tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống 

thông tin của cơ quan quản lý; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập 

huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức, viên 

chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công 

nghệ số. 

2.6. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động, hiệu 

lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh 

đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp; tinh thần dám nghĩ, dám làm và chịu trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. 

2.7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI), trong đó có chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo phấn đấu 

nâng mức xếp hạng đạt theo chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 
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8/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98-NQ-BCSĐ 

ngày 24/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về giải pháp nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo (năm 2021, phấn 

đấu xếp thứ hạng trong tốp 35 cả nước, năm 2025 xếp thứ hạng trong top 20 của 

cả nước).  

2.8. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi đua, 

khen thưởng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của Ngành; nâng cao vai 

trò trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 

ngành trong phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; nâng cao chất 

lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, đảm bảo 

khen thưởng đúng người, đúng thành tích, kịp thời, công khai, minh bạch; chú 

trọng xây dựng điển hình tiên tiến trong từng năm và cả giai đoạn đảm bảo thực 

hiện tốt, đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết- nhân rộng điển 

hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Ngành. 
 

III. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
 

1. Tiêu chuẩn thi đua 

1.1. Đối với các phòng nghiệp vụ Sở 

- Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện chính sách, chương trình liên quan đến công tác lao động, người 

có công và xã hội theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.  

- Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 

5 năm thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành. 

- Có sáng kiến, giải pháp trong việc tham mưu ban hành, tổ chức, hướng 

dẫn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở 

trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

1.2. Đối với các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho các đối 

tượng tại Trung tâm; có nhiều sáng kiến, giải pháp trong tổ chức thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. 

1.3. Đối với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố 

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, 

kế hoạch lao động, người có công và xã hội trên địa bàn với các giải pháp thiết 

thực, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. 

- Tích cực, chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Sở, các đơn vị có 

liên quan hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Ngành; 
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có sáng kiến, giải pháp trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa 

phương được các cấp, các ngành đánh giá, ghi nhận. 

1.4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước các Ngành, các cấp 

phát động; luôn đổi mới phương thức, tác phong, lề lối làm việc, lấy tiêu chí về 

sự hài lòng của người dân, đối tượng chính sách, doanh nghiệp là động lực để 

phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Nỗ lực công tác, có sáng kiến trong việc tham mưu ban hành các chương 

trình, chính sách, hướng dẫn thực hiện và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong thực 

thi công vụ. 

2. Hình thức khen thƣởng 

- Hình thức và mức khen thưởng cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng 

Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua và xét tặng Cờ cho đơn vị xuất sắc nhất vào dịp tổng kết phong trào thi đua 

theo hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng tỉnh. 

- Hằng năm, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc, phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện, thành phố căn cứ kết quả và thành tích đạt được 

của cá nhân, tập thể trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua này để đưa vào 

tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội các huyện, thành phố: 

- Tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021 

của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Kế hoạch này đến 

từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách 

thiết thực, hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Xây dựng kế hoạch và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi 

đua trước ngày 15/12 hằng năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua 

Văn phòng Sở). 

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các 

đơn vị triển khai phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội quyết tâm 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 
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năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần 

thứ XXII”, yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng nghiệp vụ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Phòng Lao động TBXH các huyện, TP; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC   
 

 

 

 

                            

 

    Lâm Xuân Phƣơng 
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