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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua 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 Khánh Hòa lần thứ XVIII  

của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa 

 

Thực hiện theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phát động phong trào thi đua 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 Khánh Hòa lần thứ XVIII, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh 

Khánh Hòa xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi 

nổi đến toàn thể CBCCVC và người lao động trong Ban, bằng việc làm cụ thể, 

thiết thực, hiệu quả cao nhất phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 

góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm 

vụ chính trị. 

- Thông qua các phong trào thi đua kịp thời phát hiện, nhân rộng các 

gương điển hình tiên tiến nhất là gương lao động giỏi, làm việc tốt, biết phát huy 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả vào thực tế để biểu dương, khen 

thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn 

Ban, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, viên 

chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của công tác thi đua, 

khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy những kết quả đạt được, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ 

tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, 

UBND tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần 

thứ XVIII, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chính quyền, Đoàn thể 

trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên 

truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác thi 

đua, khen thưởng. Chi bộ, lãnh đạo cơ quan và cán bộ, đảng viên phải là lực 

lượng đi đầu và là hạt nhân thu hút CBCCVC trong Ban tham gia các phong trào 
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thi đua. Công tác thi đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và theo dõi 

chặt chẽ. 

- Phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

chính trị; có kế hoạch phát động cụ thể, có chương trình, kế hoạch thực hiện, chỉ 

tiêu phấn đấu hoàn thành; tránh phát động chung chung, hình thức, không thực 

chất. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các đợt thi đua thường xuyên với các 

đợt thi đua chuyên đề. Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác 

khen thưởng; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá thành tích của tập 

thể, cá nhân, hiệu quả của phong trào; bảo đảm khen thưởng chính xác, công 

khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Công tác khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; 

bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Chú 

trọng khen thưởng tập thể và cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác. Quan 

tâm khen thưởng cá nhân, tập thể phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong 

phong trào thi đua; cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. 

Đề cao vai trò của người lãnh đạo trong việc chủ động phát hiện, lựa chọn các 

tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên 

khen thưởng. 

- Nhằm tạo sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của 

toàn thể CBCCVC và người lao động trong Ban ra sức phấn đấu thi đua hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp tốt với công tác triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, không để xảy ra tình 

trạng lây nhiễm trong nội bộ Ban. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin, 

phát huy hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, lãnh đạo Ban. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề thi đua: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”. 

2. Các nhiệm vụ chính 

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi 

đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

về công tác thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn 

nữa 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”.  

b) Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 

nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách nhà nước mà Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân tỉnh đề ra hàng năm. Đồng thời, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục 
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tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

c) Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước 

và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. Hàng năm, tham gia tốt các hoạt động thể dục, thể thao, các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện có ý nghĩa chính trị 

của đất nước, của tỉnh.  

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh 

cải cách hành chính; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW 

ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác phòng, chống tham 

nhũng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

e) Một số nhiệm vụ cụ thể 

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hành động gắn với Chương trình 

công tác của Ban chấp hành Chi bộ Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh 

Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Chương trình công tác số 36-CTr/CB 

ngày 15/3/2021). 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm 

100% CBCCVC được học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. 

- Phấn đấu xếp hạng cải cách hành chính hàng năm đạt loại Tốt, tiếp tục 

hiện đại hóa công tác quản lý dự án thông qua các quy trình chuẩn và ứng dụng 

công nghệ thông tin. 

- Tiếp tục thực hành tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của 

Ban cũng như trong các dự án đầu tư được giao quản lý, đảm bảo việc quản lý 

tài chính trong chi thường xuyên cũng như trong quản lý chi phí của dự án đầu 

tư đúng quy định pháp luật. 

- Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao các phong trào thi đua, các cuộc vận 

động do cấp trên phát động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự 

kiện trọng đại của đất nước. Tăng cường giao lưu và sinh hoạt ngoại khóa tạo 

không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi thật sự là môi trường sinh hoạt lành mạnh 

của CBCCVC. 

- Công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các hoạt động 

xã hội do Đảng, Nhà nước, Mặt trận và công đoàn cấp trên phát động, tăng 

cường công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. 

- Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha 

Trang: (i) Hoàn thành các thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế còn lại để tổ chức đấu 

thầu tất cả các gói thầu giai đoạn 2; (ii) Khẩn trương đẩy nhanh công tác đấu 

thầu ký kết hợp đồng và tổ chức thi công các hạng mục; (iii) Ban QLDA phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng 

các hạng mục của dự án hoàn thành theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Khánh 

Hòa kết luận, chỉ đạo; (iv) Hoàn thành quyết toán các gói thầu thi công giai đoạn 
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1; (v) Ban QLDA tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình thực hiện của 

các đơn vị liên quan.  

- Dự án Xây dựng Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang: (i) Tổ chức 

quản lý dự án phấn đấu công trình thi công đạt chất lượng, đúng tiến độ; (ii) Ban 

QLDA tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải 

phóng mặt bằng; (iii) Ban điều hành dự án tăng cường công tác quản lý, giám 

sát quá trình thực hiện của các đơn vị liên quan. 

- Dự án Phát triển tích hợp thích ứng: Phấn đấu trong năm 2021 sẽ hoàn 

thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và triển khai lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi. 

- Đối với Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp: 

Hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2021 để bàn 

giao cho nhà thầu triển khai thi công. 

- Dự án Hồ điều hòa phía Bắc thành phố Nha Trang: Lập, trình phê duyệt 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; tổ chức lập dự án đầu tư trong năm 2021. 

- Dự án Hệ thống thoát nước Nam Hòn Khô giai đoạn 2: Tiếp tục tham 

mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng để có phương án tổ chức bảo vệ thi 

công nhằm hoàn thành khối lượng đoạn cống hộp còn lại trong năm 2021. 

 - Tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý dự án các dự án do Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn … làm Chủ đầu tư theo hình thức ủy thác quản lý dự án. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lập, điều chỉnh quy 

hoạch phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị của thành phố đến năm 2040. 

- Tiếp tục triển khai các công việc đào tạo, nâng cao năng lực trong Hợp 

phần 4 - Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha 

Trang. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng: Tổ chức hành chính; Quản lý dự 

án 1; Quản lý dự án 2; Quản lý dự án 3; Môi trường xã hội; Tài chính kế toán cụ 

thể hóa Kế hoạch này, tổ chức triển khai phong trào thi đua tại Phòng, đơn vị 

mình; thực hiện phổ biến, quán triệt nội dung thi đua đến toàn thể CBCCVC 

thuộc Phòng, đơn vị mình quản lý để toàn thể CBVC và người lao động biết, 

hưởng ứng nhiệt tình, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

chính trị được giao. 

2. Phòng Tổ chức hành chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

tình hình thực hiện các phong trào thi đua, tổng hợp kết quả trình Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Ban xem xét, trình cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu 

thi đua, khen thưởng theo quy định. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn 

vướng mắc, đề nghị các phòng có ý kiến phản hồi để phòng Tổ chức hành chính 

tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ban xem xét, quyết định. 
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Trên đây là Kế hoạch Phát động phong trào thi đua 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 Khánh Hòa lần thứ XVIII của Ban Quản lý dự án Phát 

triển tỉnh Khánh Hòa./. 

 

Nơi nhận: 
  - Sở Nội vụ tỉnh KH (VBĐT); 

  - Các phòng chuyên môn của Ban; 

  - Trang Web của Ban; 

  - Lưu VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Ngô Anh Nhân 
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