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    TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Số:   71/KH-LĐLĐ 
 

Quảng Trị, ngày 13  tháng 10  năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 

phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trong đoàn viên, CNVC, LĐ 

 

Thực hiện Nghị quyết Đai hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chỉ thi số 09/CT-UBND 

ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (sau 

đây gọi tắt là Chỉ thị số 09/CT-UBND), Kế hoạch số 130 /KH-TLĐ ngày 01/9/2021 của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, 

lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” (sau đây 

gọi tắt là Kế hoạch số 130 /KH-TLĐ), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch tổ 

chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn tỉnh 

Quảng Trị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị trong 

việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, động viên CNVCLĐ ra sức thi đua lao động 

giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

 - Tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

 - Thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công trong công tác tham gia phòng, 

chống dịch bệnh COVID- 19; Tuyên truyền, vận động, cổ vũ đoàn viên CNVCLĐ phát 

huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả các 

giải pháp phòng, chống dịch. 

- Thông qua các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay trong hoạt động công đoàn, nhất là từ các hoạt 

động ở cấp công đoàn cơ sở. 

- Tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình số 03/Ctr-LĐLĐ của Ban 

Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII về “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn 

viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương giai đoạn 2018-2023”; Kế hoạch số 

58/KH-LĐLĐ ngày 22/02/2021 về tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, 

CNVCLĐ và các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị năm 2021. 
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II. NỘI DUNG 

1. Đổi mới nội dung, cách thức tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ, phù hợp 

thực tiễn từng ngành, địa phương, doanh nghiệp và nguyện vọng của đoàn viên, tạo được 

bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua với 

mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị, góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đề ra, Nghị quyết HĐND tỉnh về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). 

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan HCSN, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng phục vụ và uy 

tín của chính quyền đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.  

3. Tập trung nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gắn với đẩy mạnh thi đua 

lao động sản xuất nhằm phục hồi, phát triển doanh nghiệp sau dịch bệnh, góp phần tạo thêm 

việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an 

sinh xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “An toàn mới sản 

xuất, sản xuất phải an toàn”; Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao 

động, gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm sản xuất, bảo vệ nhà máy tuyệt đối an toàn. 

4. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Chú trọng phát 

hiện, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể và cá nhân trong khu vực sản xuất kinh 

doanh, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, người trực tiếp lao động sản xuất. Đề xuất 

với chính quyền các cấp thường xuyên biểu dương, tôn vinh người lao động có những 

thành tích trong lao động, sáng tạo.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP    

1. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, Kế hoạch số 130 /KH-

TLĐ; tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến các cấp công đoàn; Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết 

việc thực hiện Kế hoạch.  

- Tiếp tục tổ chức ký cam kết thi đua hằng năm giữa Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh với 

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Hoàn thành các chỉ tiêu cam kết thi đua giữa Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam.  

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời 

biểu dương những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và kết quả các phong 

trào thi đua. Chú trọng số lượng, chất lượng thông tin về phong trào thi đua yêu nước trong 

CNVCLĐ, các cấp công đoàn trên các chuyên mục và Trang thông tin điện tử, mạng xã hội 

LĐLĐ tỉnh. 

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình tổ chức phong trào thi đua ở cấp cơ sở có hiệu 

quả rõ nét, nhất là phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo ở khu vực doanh 

nghiệp, từ đó nhân rộng ra các CĐCS khu vực doanh nghiệp. 

- Chỉ đạo CĐCS trong khu vực HCSN thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ công chức, thực hiện có hiệu quả chương 
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trình tổng thể về cải cách hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Vận động đoàn viên nâng cao chất lượng tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ 

trương, chính sách của tỉnh, cụ thể hoá nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước 

vào tình hình thực tế của địa phương. 

- Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 46/KH-LĐLĐ ngày 25/11/2017 cải cách hành 

chính trong hoạt động công đoàn. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động công 

đoàn theo Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

- Chỉ đạo rà soát phát hiện những CNVCLĐ, nhất là CNVCLĐ trực tiếp hưởng ứng 

tốt các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn, gương mẫu trong lao động, sản xuất để 

bồi dưỡng, xây dựng nhân tố điển hình, quan tâm đến công tác khen thưởng đảm bảo tiêu 

chuẩn phục vụ cho công tác biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh 

Quảng Trị theo Quy chế giải thưởng của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tham 

mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 

tỉnh Quảng Trị. 

- Tập trung rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, những khó khăn của đoàn 

viên, người lao động, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để có giải 

pháp hỗ trợ kịp thời theo Quy định của Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Kiến nghị UBND tỉnh có các giải pháp phù hợp để chuyển đổi nghề, giới thiệu việc làm 

cho công nhân lao động từ các tỉnh miền Nam trở về địa phương.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phát động, tuyên truyền, 

triển khai thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch. Kịp thời tuyên 

truyền về kết quả công tác phòng, chống dịch và nỗ lực chăm lo, hỗ trợ của các cấp công 

đoàn đối với đoàn viên, người lao động.  

- Biểu dương và đề xuất biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân cán 

bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.   

- Tiếp tục phối hợp với Liên hiệp hội KHKT và các ngành liên quan vận động đoàn 

viên, CNVCLĐ tham gia tích cực, hiệu quả Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật” tỉnh Quảng Trị. 

- Nghiên cứu, nâng cao hiệu quả hoạt động các khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh. 

- Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 03/Ctr-LĐLĐ của Ban Chấp hành 

LĐLĐ tỉnh khóa XII về “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người 

lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương giai đoạn 2018-2023”; đề ra nhiệm vụ đến 

năm 2025, phát động đợt thi đua cao điểm trong CNVCLĐ thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

(2021-2025). 

2. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

- Cụ thể hóa Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn để triển khai 

có hiệu quả phong trào; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong cách làm; chỉ đạo CĐCS tổ 
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chức phát động thi đua, vận động, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ 

tại đơn vị nhiệt tình, tích cực, tự giác tham gia. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện ký cam kết thi đua hằng năm giữa Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Hướng dẫn ký cam kết với CĐCS. Tập 

trung hoàn thành cam kết thi đua năm 2021 với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. 

- Lựa chọn, triển khai xây dựng các mô hình phong trào thi đua ở cấp cơ sở theo 

hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh. 

- Tập trung vào nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phát động phong trào 

thi đua nâng cao năng suất, chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Chủ động 

nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; thường 

xuyên phối hợp, trao đổi và thống nhất với người sử dụng lao động về các giải pháp đảm 

bảo an toàn, ổn định đời sống, duy trì việc làm cho đoàn viên, người lao động và hoạt 

động của doanh nghiệp; tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch; thực hiện tốt chế độ cho người lao động; giới thiệu, tuyển dụng lao động ưu tiên 

CNLĐ từ miền Nam trở về do dịch bệnh Covid-19. 

 - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền phòng, chống dịch 

bệnh; động viên đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia phòng chống dịch bệnh ở tuyến đầu, kịp 

thời biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều 

đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch; có ý tưởng sáng tạo, tuyên truyền, 

cổ vũ phòng chống dịch bệnh.  

- Kêu gọi, vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ công người lao động khó khăn các 

tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh.  

- Duy trì thường xuyên việc sơ, tổng kết các phong trào thi đua trong ĐV, NLĐ. Kịp 

thời quyết định khen thưởng, đề nghị LĐLĐ tỉnh và cấp có thẩm quyền khen thưởng những 

tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua. Phân công 

cán bộ công đoàn phụ trách công tác thi đua khen thưởng. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp công đoàn thường xuyên thông tin, báo 

cáo kết quả tổ chức phong trào thi đua về LĐLĐ tỉnh (qua Văn phòng) để kịp thời tuyên 

truyền, biểu dương, làm cơ sở cho công tác khen thưởng./. 

 
 

Nơi nhận: 
-Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam;    

-Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

-Hội đồng nhân dân tỉnh;  

-Ủy ban nhân dân tỉnh; 

-UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

-Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; 

-Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;  

-Lưu: VT. 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  
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