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     Đắk Nông, ngày    tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đắk Nông đẩy mạnh phát triển 

 kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”  

 

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đắk Nông đẩy 

mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi 

đua “Đắk Nông đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí” (sau đây viết tắt là “Phong trào thi đua”) với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của toàn thể công chức, viên 

chức ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trong đẩy mạnh xây dựng, phát 

triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên phạm vi toàn ngành góp 

phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên 

địa bàn tỉnh. 

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các công chức, viên chức ngành  TT&TT 

nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện phát 

triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của 

pháp luật; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình triển khai 

thực hiện. 

c) Thông qua Phong trào thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành 

động trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện 

pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại đơn vị và công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong công chức, viên chức nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên 

tất cả các lĩnh vực xã hội. 

2. Yêu cầu 

a) Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được xác định là một trong những Phong trào 

thi đua trọng tâm, thường xuyên của ngành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng 

đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. 



b) Phát động, triển khai Phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức 

phong phú, xuyên suốt nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã 

hội; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông 

lần thứ XII. 

c) Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào thi đua, định kỳ sơ 

kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, 

tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng 

bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cần tập trung triển khai một số 

nhiệm vụ cụ thể: 

 1. Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng 

- Đổi mới tư duy về thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện cơ 

chế, chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo 

phương châm: chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển. 

- Thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt kế hoạch, đảm 

bảo chất lượng các công trình, dự án, như: hạ tầng số, hạ tầng bưu chính, nền tảng 

số. 

- Thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, 

phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản 

lý các công trình kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian 

thực hiện, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực, sử dụng nguyên vật liệu có tính 

ứng dụng cao, thân thiện với môi trường. 

2. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt 

dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, 

phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đề ra. 

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản 

lý sử dụng tài sản nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và 

tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh 



nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, 

tiết kiệm, đúng mục đích. 

- Thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động của toàn 

thể đảng viên, công chức, viên chức tại đơn vị. 

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Tiêu chí thi đua 

- Về phát triển kết cấu hạ tầng: 

+ Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống luật pháp, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng để huy động và sử dụng 

hợp lý, hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo trách nhiệm, nghĩa 

vụ, quyền lợi đồng hành cùng với cả 3 chủ thể: Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. 

+ Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

+ Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi, 

khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư.  

+ Đa dạng hóa phương thức huy động và phân bổ nguồn lực có trọng tâm, 

trọng điểm, tránh dàn trải; tập trung bố trí nguồn lực cho các dự án hạ tầng dùng 

chung, công trình có tính chất đột phá, có tác động lan tỏa. Phấn đấu giải ngân 100% 

kế hoạch vốn đầu tư công được giao gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu 

quả sử dụng vốn. 

- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

+ Xây dựng và ban hành kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu, 

chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm cho từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 

+ Ban hành và công khai hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn thuộc 

thẩm quyền quản lý kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, tiến bộ khoa học và 

công nghệ, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí. 

+ Giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách nhà nước, đảm 

bảo tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà 

nước, trong tổ chức thực hiện phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống 

khoảng 60%. 

+ Thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đảm bảo quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo 

chế độ quy định.  



+ Thực hiện tích hợp các chế độ, chính sách có cùng mục đích, đối tượng, 

phạm vi giữa các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thực hiện có hiệu quả các 

mục tiêu của chương trình, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, thực hiện.  

2. Tiêu chí cụ thể 

- Lĩnh vực phát triển hạ tầng số: 

+ Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã, 

phường, thị trấn. 

+ Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. 

+ Tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng ít nhất 01 (một) điện thoại thông minh 

(Smartphone) đạt 80% trở lên. Đưa tỷ lệ sử dụng điện thoại 2G xuống dưới 5%. 

+ 80% các đô thị, khu công nghiệp, các cơ sở đào tạo, cơ quan nhà nước, địa 

điểm du lịch được phủ sóng mạng 5G. 

+ 100% hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức, khu cụm công nghiệp, trường học, 

bệnh viện, các công trình văn hóa… có địa chỉ số. 

+ Hoàn thành việc nâng cấp và bảo đảm hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ 

liệu của tỉnh, sử dụng công nghệ điện toán đám mây, có trung tâm dữ liệu dự phòng 

DR bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu. 

+ Hoàn thành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC) nhằm 

phục vụ cho sự hình thành đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông, góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, 

hướng tới phát triển bền vững. 

+ Duy trì và phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) kết 

nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). 

+ Thực hiện kết nối 100% các hệ thống thông tin trọng yếu, dùng chung của 

tỉnh vào mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II và vận hành ổn định, an toàn, thông 

suốt, kết nối 4 cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã. 

- Hạ tầng bưu chính: 

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Bưu chính theo Quyết 

định số 654/QĐ-TTG ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt chiến lược phát triển Bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030 

+ Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoàn thiện hạ 

tầng, dịch vụ Bưu chính trong tình hình mới. 



- Nền tảng số: Tiếp tục tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hồ sơ điện tử, đẩy 

mạnh các nền tảng số phục vụ Chính quyền số (hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành, dịch vụ công trực tuyến, giao ban trực tuyến …) giúp giảm thiểu tối đa thời 

gian trong công tác, tạo môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng thời, tiết kiệm 

chi phí. 

- Tiếp tục định hướng các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách 

làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua. 

3. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng 

a) Khen thưởng hàng năm 

Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân; Giám 

đốc Sở biểu dương, khen thưởng kịp thời bảo đảm theo quy định. 

b) Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2023 - 2025 

- Hình thức khen thưởng: 

+ Khen thưởng cấp Nhà nước; 

+ Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Giấy khen của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tiêu chuẩn khen thưởng: 

Căn cứ thành tích trong tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua, việc xét khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về xây dựng, phát 

triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội; nhận thức và ý thức về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, qua đó góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII. 

2. Rà soát, hoàn thiện, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách và các văn 

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng để đẩy mạnh đầu 

tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại. Tiếp tục hoàn 

thiện, ban hành các cơ chế, chính sách trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong phạm vi quản lý gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực 

hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động 

quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, 



thời gian lao động. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công 

khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản 

lý đối với đơn vị thuộc quyền quản lý.  

3. Phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua. Tập trung khen thưởng công chức, viên 

chức, có những đề xuất, sáng kiến trong nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách 

và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, … 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia 

thành các giai đoạn: 

1. Giai đoạn 1 (từ năm 2023 - 2025) 

Triển khai Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong năm 

2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo. 

2. Giai đoạn 2 (từ năm 2026 - 2030) 

Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1; tiếp tục triển 

khai giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc quyền quản lý; báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở (Cơ quan 

Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở) tổng hợp. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua gửi Sở Nội vụ theo quy định. 

Lưu ý: lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là tiêu chí, 
nội dung quan trọng khi đánh giá, bình xét thi đua cho các phòng, đơn vị trực thuộc.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Đắk Nông đẩy 

mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí” tại Sở Thông tin và Truyền thông.  

Nơi nhận:                                                                               

- UBND tỉnh (Báo cáo);     

- Sở Nội vụ (Báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h);  

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Thương 
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