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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi 

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025  

của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Thực hiện Kế hoạch số 823/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ tình hình 

thực tiễn tại đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch Tổ chức thực 

hiện Phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với những nội dung cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực 

phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Kịp thời đề xuất, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, sáng 

kiến, mô hình hay, giải pháp tốt, cách làm sáng tạo. Qua đó, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, góp phần tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân tỉnh Đắk Nông.  

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được triển khai trên tất cả các lĩnh vực thuộc Sở quản 

lý; với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và phù hợp với thực tiễn 

phòng, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.  

- Công tác đề xuất khen thưởng đảm bảo kịp thời công bằng, công khai, đúng 

quy định.  

II. NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU THI ĐUA 

1. Nội dung thi đua 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ 

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



thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ 

thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi 

đua, khen thưởng”. 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chủ động, quyết liệt, dám 

nghĩ, dám làm, dám đột phá trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm 

việc, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; phát huy vai trò nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, lợi ích nhóm. Kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. 

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số; xây dựng Chính quyền điện tử nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Các chỉ tiêu thi đua chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Trên cơ sở nội các nội dung thi đua, các phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động triển 

khai để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã đề ra, cụ thể như sau: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới  

Phấn đấu 60/60 xã (100%) xã đạt nông thôn mới về thông tin truyền thông, 

trong đó có ít nhất 15 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao về thông tin truyền 

thông; từ 02-03 huyện đạt huyện nông thôn mới về thông tin truyền thông. 

- Công tác giảm nghèo  

Tăng cường quản lý nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực 

thông tin cơ sở, báo chí và xuất bản. 

Đảm bảo giải ngân hoàn tất 100% số vốn được giao trong  chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo về thông tin.  

Thực hiện nhiệm vụ điều phối và triển khai Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin 

đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.  

- Xây dựng Chính quyền điện tử nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Hoàn thành xây dựng Cổng dữ liệu mở tỉnh Đắk Nông (Đắk Nông Data) để tạo 

ra dữ liệu và khai thác dữ liệu thúc đẩy phát triển Chính quyền điện tử hướng tới 

Chính quyền số; Tiếp tục duy trì hoạt động Nền tảng giám sát thông minh của tỉnh 

DAKNONG IOC. 



Phấn đấu chỉ số đánh giá về chuyển đổi số (DTI) của tỉnh Đắk Nông tăng ít nhất 

01 bậc. 

Triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình; Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến đến năm 

năm 2025 là 60%. 

III. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

- Đối tượng thi đua  

+ Công chức, viên chức thuộc Sở. 

+ Tập thể các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Hình thức khen thưởng 

+ Đề xuất Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

+ Đề xuất Giấy khen của Giám đốc Sở. 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025: 

- Giai đoạn 1 (2020 đến 2023): Các phòng, đơn vị thuộc Sở hưởng ứng triển 

khai trong lĩnh vực phụ trách. 

Lồng ghép tổ chức sơ kết Phong trào thi đua và khen thưởng gắn với thành tích 

thi đua thường xuyên vào cuối năm 2023. 

- Giai đoạn 2 (2023 – 2025): Tiếp tục đẩy manh tổ chức Phong trào thi đua; Tổ 

chức tổng kết và khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổng kết Phong trào thi đua 

giai đoạn 2020 - 2025 (vào thời gian tổ chức Đại hội thi đua hoặc Hội nghị điển hình 

tiên tiến các cấp). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, đơn vị thuộc Sở phát động phong trào 

thi đua đến toàn thể công chức, viên chức của đơn vị mình, phấn đấu hoàn thành xuất 

sắc các nội dung, tiêu chí thi đua đã đề ra; Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện Phong 

trào thi đua kết hợp với báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (tháng, quý, năm). 

2. Giao phòng Thông tin, Báo chí – Xuất bản định hướng các cơ quan thông tấn, 

báo chí thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật 

về thi đua, khen thưởng, về các Phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, giới thiệu các 

điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, mô hình mới trong các Phong trào 

thi đua nhằm phổ biến, nhân rộng trong toàn xã hội; đồng thời báo cáo kết quả thực 

hiện. 



3. Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các 

phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc thi đua thực hiện phong trào; tham mưu Lãnh đạo 

Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích 

xuất sắc và có đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào; định kỳ, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện phong trào để có ý kiến chỉ 

đạo kịp thời. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua góp phần 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2020 – 2025 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông./. 
 

Nơi nhận:                                                                               

- UBND tỉnh (Báo cáo);     

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Thương 
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