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KẾ HOẠCH 
Phát động phong trào thi đua năm 2020 

 

Hướng ứng phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 

2020 của chủ tịch UBND tỉnh. Ban Quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch phát 

động phong trào thi đua năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đối với CB, CC và người lao động thuộc Ban: 

Nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm hưởng ứng các phong trào thi đua 

do tỉnh, các Bộ ngành Trung ương, Khối cụm thi đua phát động. 

2. Đối với các Doanh nghiệp: 

Khuyến khích các doanh nghiệp quyết tâm phấn đấu vượt những khó khăn, 

thực hiện mục tiêu phòng trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh, kế hoạch đề ra trong năm 2020; cải tiến, sáng kiến và áp dụng khoa học 

công nghệ để tăng trưởng, doanh thu, năng xuất lao động, bình quân thu nhập đầu 

người, đầu tư trang thiết bị, công nghệ đổi mới, thực hiện chính sách xã hội; thực 

hiện Luật đầu tư, Doanh nghiệp, Lao động, BHXH, Y tế…. đảm bảo an toàn trong 

lao động. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Tập trung hoàn thành 

các mục tiêu kinh tế, kế hoạch đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại 

hội Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra.  

 - Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 

tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.  

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo. Triển khai 

áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001-2015. Gắn cải cách hành chính với việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy trí tuệ, 

sáng tạo, cải tiến lề lối, chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc nâng cao hiệu 

suất, chất lượng công việc, ý thức và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.  

  2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

phát luật của Nhà nước. Đặc biệt cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi 

thi hành công vụ theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống 

tham nhũng, tiêu cực; chấp hành triệt để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công, quản lý chặt chẽ, minh bạch về tài chính.  



- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương IV “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về ý 

thức tu dưỡng, rèn luyện và noi theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, không 

ngừng rèn luyện vươn lên trở thành người cán bộ công chức viên chức “Trung 

thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; thực hiện tốt Quy định “Chuẩn mực đạo 

đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn 

hoá. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn 

thể của đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chính trị và tổ chức các phong trào thi đua. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện để phong trào thi đua đem lại hiệu quả thiết thực. 

3. Tích cực tham gia sâu rộng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”. Tiếp tục duy trì phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,giúp đỡ xã nghèo 

và hộ nghèo; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Các phong trào văn thể, 

thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống tinh thần, tăng thu nhập cho 

CB, CC, VC và người lao động của đơn vị. 

Phát động các phong trào thi đua gắn với ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất 

nước cụ thể các đợt như sau:  

+ Đợt 1: Từ 01/01 đến 30/6/: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng 

đầu năm, thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam; kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày giải phóng Miền Nam 

thống nhất đất nước và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 

11/6. 

+ Đợt 2: Từ ngày 01/7/2014 đến 31/12; thi đua lập thành tích kỷ niệm Ngày 

Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam và thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020. 

4. Chỉ đạo các Doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động, đầu tư, xây dựng, mở 

rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. 

Khuyến khích cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp mình khắc phục khó 

khăn, đề xuất những sáng kiến đổi mới trong công tác, quản lý và sản xuất. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh 

pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường doanh nghiệp và lao động... Thực hiện 

nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về Ban và các cơ quan khác theo quy 

định.  

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, 

chuyên nghiệp, dân chủ trong doanh nghiệp mình. Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật, hợp lý hoá trong sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong quản lý 

và sản xuất. 

- Hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua giữa 

các doanh nghiệp trong KCN, các phong trào văn hoá, văn nghệ và các phong trào 

thi đua khác do UBND tỉnh, các Bộ ngành phát động. Xây dựng tiêu chuẩn đánh 

giá, bình xét thành tích thi đua trong doanh nghiệp mình. Tổ chức đánh giá, nhận 



xét, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong quản lý, sản xuất, đề nghị Ban bình xét khen thưởng theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Quản lý các KCN: 

- Hưởng ứng và phát động sâu, rộng các phong trào thi đua đến doanh 

nghiệp trong các KCN. Xây dựng các tiêu chuẩn để đánh giá kết quả thi đua, phù 

hợp với từng doanh nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ 

quan liên quan. 

- Tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm các phong trào thi đua trong khối. 

Căn cứ đăng ký thi đua, các tiêu chuẩn thi đua để xây dựng, biểu dương, khen 

thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cá nhân, tập thể có thành tích 

xuất sắc. 

2. Doanh nghiệp trong các KCN:  

- Hưởng ứng các phong trào thi đua do Ban phát động và triển khai đến 

từng cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp mình.  

- Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 (cho cá nhân, tập thể) và gửi về Ban 

trước ngày 15/4/2020 để tổng hợp làm cơ sở đề nghị khen thưởng vào cuối năm. 

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và gửi báo cáo về Ban trước ngày 

05/12/2020 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Ban Quản lý KCN. 

Đề nghị CB, CC, VC và người lao động thuộc Ban và các doanh nghiệp trong 

KCN phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019 quyết tâm thực hiện 

tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Lưu: TĐ, VT. 

Bản điện tử: 

- HĐ TĐKT tỉnh; 

- Cụm thi đua BQL KCN các tỉnh  

TDMNPB (BQLKCN Bắc Kạn); 

- Các doanh nghiệp trong các KCN. 

- Khối thi đua QLNNvề KT&XD 

(BQL DA các CTXD; 

- Lãnh đạo Ban. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Quyền 
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