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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sóc Trăng về phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025;
Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch phát động phong
trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển các khu công nghiệp trên
địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025” với các nội dung cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần
hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng
giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh.
Chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác những
tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, mô hình mới,
nhân tố mới có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sóc
Trăng.
Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức
thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, gắn với thực hiện
nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua phải được phát động và triển
khai sâu rộng, thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động hưởng
ứng, tham gia.
Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen
thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; việc khen
thưởng phải bảo đảm kịp thời, thực chất, chính xác và công khai.
II. NỘI DUNG THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
1. Nội dung thi đua
1.1. Đối tượng thi đua: Tập thể và cá nhân thuộc Ban Quản lý các khu
công nghiệp.
1.2. Nội dung thi đua:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua
do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.
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- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả kết
hợp với các phong trào thi đua khác tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức,
tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao
động.
- Xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể trong sạch vững mạnh;
tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí.
- Đảm bảo cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.
- Tích cực tham mưu và triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp và hỗ trợ đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả.
- Thi đua đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt tiếp
tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng đội ngũ
công chức, viên chức có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao. Quán triệt
công chức, viên chức tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ những quy định trong quá
trình hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp đã được
đơn giản hóa nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; vận động khuyến
khích nhà đầu tư, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đảm
bảo thời gian giải quyết sớm hơn hạn định. Tiếp nhận đầy đủ những kiến nghị,
phản ánh của các doanh nghiệp; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng
doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình
thành lập và hoạt động. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.
- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào từ thiện nhân đạo.
Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tập trung đẩy
mạnh các phong trào thi đua, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống
chính trị, vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia
phòng, chống dịch với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ” đoàn kết, chia
sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn; kịp thời khen thưởng, động viên các tập
thể, cá nhân làm tốt trong công tác phòng, chống dịch.
1.3. Chỉ tiêu thi đua
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt
100 %.
- Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể hàng năm được xếp loại chất
lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
- Tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư
phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Sóc Trăng.
- Giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các
KCN đạt kết quả 100% đúng thời gian và đúng quy định.
2

- Chỉ đạo các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phấn đấu thực hiện
đạt giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN (giá so sánh 2010) đến năm 2025
đạt từ 25.000 – 30.000 tỷ đồng.
1.4. Thời gian thực hiện
Thời gian phát động và thực hiện: từ năm 2021 đến năm 2025.
2. Công tác khen thưởng
- Tổ chức bình xét các danh hiệu và hình thức khen thưởng cho các tập
thể, cá nhân có nhiều thành tích, công trạng trong năm theo đúng quy định của
Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng và trình cấp trên khen
thưởng đối với các tập thể và cá nhân có nhiều công trạng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Văn phòng Ban phối hợp với các phòng chuyên môn triển khai thực
hiện và tham mưu trong việc phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện
những nội dung thi đua tại kế hoạch này. Đồng thời dự trù kinh phí tổ chức thực
hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh theo
đúng quy định; phối hợp BCH Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động
công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt phong trào thi đua giai đoạn
2021 – 2025.
2. Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có trách nhiệm tổ chức triển
khai phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình gắn với việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị trọng tâm của cơ quan. Đồng thời theo dõi, đôn đốc cá nhân thuộc
đơn vị mình quản lý thực hiện tốt kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025
của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo các phòng CMNV;
- Cổng TTĐT cơ quan;
- Lưu: BLĐ, VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
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Tỉnh Sóc Trăng
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