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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua năm 2022 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về phát 

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

và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XI; 

Căn cứ Công văn số 102/CV-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc cho chủ trương thực hiện Kế hoạch hoạt động Ban 

Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang năm 2022; 

 Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào thi đua tại đơn 

vị trong năm 2021, để tiếp tục củng cố, động viên các tập thể và cá nhân thi đua 

sôi nổi, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành 

tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của 

ngành.  

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch tổ 

chức, phát động thi đua năm 2022 trong toàn cơ quan, với nội dung cụ thể như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của tập thể và cán bộ, 

viên chức và người lao động về ý nghĩa, vai trò của thi đua yêu nước; phát huy 

sức mạnh tinh thần đoàn kết năng động, sáng tạo, thống nhất giữa ý chí và hành 

động, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

chính trị và mục tiêu kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị.  

2. Thông qua các hoạt động của phong trào thi đua, không ngừng nâng 

cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, năng lực công tác chuyên môn; rèn luyện 

phẩm chất, đạo đức lối sống của Cán bộ, viên chức và người lao động; đề cao 

tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, tận tụy trong 

công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về văn hóa công sở tại đơn vị.  

3. Các phòng trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực 

trong tổ chức phong trào thi đua; tập trung giải quyết những tồn tại, khó khăn 



vướng mắc, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đề ra; lập thành 

tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước;  

4. Động viên các tập thể và cá nhân tham gia tích cực các hoạt động 

phong trào, từng bước đưa hoạt động thi đua vào nề nếp, góp phần xây dựng cơ 

quan, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.  

5. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết 

thực, gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả, 

tiết kiệm, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị; có sức lan tỏa, thu hút 

đông đảo cán bộ viên chức và người lao động tích cực, hưởng ứng tham gia. Tạo 

động lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ được giao.  

II. ĐỐI TƯỢNG 

Tất cả các cán bộ viên chức và người lao động trong Ban Quản lý Di tích 

Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang.  

III. NỘI DUNG THI ĐUA  

1. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị theo Kế hoạch năm 

2022 đã được UBND tỉnh An Giang thống nhất chủ trương thực hiện;  

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, nghiêm túc 

làm theo phương châm "mỗi tuần một việc làm thiết thực" bằng nhiều hình thức 

cụ thể, kết hợp với các phong trào thi đua của cơ quan, tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, viên chức. 

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thi đua; kịp thời phát hiện, bồi 

dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.  

3. Triển khai có hiệu quả, đạt tiến độ các chương trình, kế hoạch đề ra. 

4. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đề cao tinh thần trách 

nhiệm, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả và chất lượng công vụ của đội ngũ 

cán bộ viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.  

5. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp giữa chính quyền và 

các tổ chức đoàn thể đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận 

lợi để phong trào thi đua phát triển cũng như động viên các tập thể, cá nhân tích 

cực hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua.  

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 

để rút kinh nghiệm, đồng thời, thực hiện tốt công tác bình xét thi đua khen 

thưởng, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 



thành tích tốt, đảm bảo việc khen thưởng kịp thời, chính xác, đúng người, đúng 

việc, đúng thành tích.  

IV. TIÊU CHUẨN  

a. Tập thể: Hoàn thành tốt các nội dung phát động thi đua năm 2022; có 

kế hoạch hoạt động năm, mỗi hoạt động đều có kế hoạch thực hiện cụ thể, hoàn 

thành các nội dung trong kế hoạch đề ra và không phát sinh kinh phí.  

b. Cá nhân: Hoàn thành tốt các nội dung phát động thi đua năm 2022; 

tuyệt đối chấp hành tốt sự phân công của Lãnh đạo phòng và Ban Giám đốc, 

không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.  

V. HÌNH THỨC PHÁT ĐỘNG  

1. Đợt 1: Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, Kỷ niệm 92 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết 

nguyên đán Nhâm Dần; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 -  26/3/2022); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Kỷ niệm 68 

năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); Kỷ niệm 132 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) 

- Thời gian: từ 15/01/2022 đến 30/6/2022.  

- BCH Công đoàn phối hợp BCH Chi đoàn xây dựng Kế hoạch cụ thể thực 

hiện. 

2. Đợt 2: Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, Kỷ niệm 134 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022), Kỷ niệm 77 năm 

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc 

khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), Kỷ 

niệm 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Kỷ niệm 

năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh 

đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Kỷ niệm năm tròn 

ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày 

truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn 

vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kỷ niệm các ngày 

lễ quốc tế. 

-Thời gian: Từ 01/7/2022 đến 30/12/2022. 

- Cơ quan xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. 

Sau hai đợt phát động đơn vị sẽ kết hợp tổng kết năm và đề nghị Hội đồng 

Thi đua khen thưởng bình xét các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá 

nhân đạt được thành tích trong năm; đồng thời khen thưởng chuyên đề, đột xuất 



cho các tập thể và cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại 

đơn vị (nếu có). Tổ chức tuyên dương gương điển hình tiên tiến năm 2022 (có 

video clip để lưu niệm).  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Mỗi tập thể và cá nhân phải có bảng đăng ký thi đua gửi về Hội đồng 

thi đua khen thưởng đơn vị (thông qua Phòng Quản trị và Du lịch) trước ngày 

15/02/2022.  

Lưu ý: cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở phải có công 

trình, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.  

2. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, bình xét thi đua khen thưởng 

cuối năm, thống nhất mỗi đơn vị cấp Phòng có đủ 03 người trở lên được tổ chức 

bình xét và đề nghị.  

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 của Ban 

Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang; đề nghị các phòng trực thuộc tổ 

chức quán triệt, triển khai đến từng  viên chức, người lao động và nghiêm túc tổ 

chức thực hiện theo tinh thần Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban thi đua Khen thưởng tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng trực thuộc BQL; 

- BCH Công đoàn, Chi đoàn; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Giềng 
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