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KẾ HOẠCH
Phát động thi đua Chào mừng kỷ niệm
20 năm ngày thành lập Vườn quốc gia Hoàng Liên (12/7/2002-12/7/2022)
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Vườn
quốc gia Hoàng Liên (12/7/2002-12/7/2022); Vườn quốc gia Hoàng Liên xây dựng
kế hoạch thi đua chào mừng với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang trong 20 năm xây
dựng và phát triển; tạo không khí phấn khởi, ra sức thi đua, nâng cao nhận thức,
trách nhiệm, tinh thần, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt của đội ngũ công
chức, viên chức, người lao động nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ
chính trị được giao.
2. Yêu cầu
- Đợt thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng, gắn với việc tổ chức thực hiện
các phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua đã được UBND tỉnh,
phát động, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của phòng, đơn vị; tạo động
lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.
- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu
xuất sắc trong đợt thi đua phải trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả, thành tích đạt
được; bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời,
không tràn lan.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Nội dung thi đua
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền sâu rộng về quá trình hình thành,
phát triển và các thành tựu nổi bật của Vườn quốc gia Hoàng Liên trong những
năm qua, phát hiện và bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá
nhân, điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt của phòng, đơn vị.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 đặc biệt là phong trào thi đua
“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực
hiện văn hóa công sở” “Cải cách hành chính”.
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- Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác: Quản lý bảo vệ và phát triển
tài nguyên rừng; Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Cứu hộ, bảo tồn và phát triển
sinh vật; Quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường.

- Đẩy mạnh công tác công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công
nghệ, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử góp phần đổi mới phương thức làm
việc, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đảm bảo 100% CCVC xử lý văn bản
được phân công, xây dựng lịch làm việc hàng tuần, thường xuyên truy cập và sử
dụng mail công vụ.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị, phòng làm việc sáng - xanh - sạch - đẹp.
2. Thời gian tổ chức thi đua
Thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
3. Khẩu hiệu thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích chào mừng
kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Vườn quốc gia Hoàng Liên (12/7/2002 12/7/2022) ”.
III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG, THỦ

TỤC HỒ SƠ
1. Đối tượng thi đua:
Tập thể các phòng, đơn vị trực thuộc; cán bộ, công chức, viên chức trong đơn
vị có thành tích trong đợt thi đua.
2. Hình thức, số lượng khen thưởng: Tặng Giấy khen của Giám đốc Vườn
quốc gia Hoàng Liên cho 02 tập thể, 06 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi
đua.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng
a) Đối với tập thể: Là tập thể luôn đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế đơn vị. Tổ
chức phát động và tham gia đợt thi đua có hiệu quả, thiết thực, gắn kết chặt chẽ với
việc thực hiện nhiệm vụ được giao và có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi
đua.
b) Đối với cá nhân: Là các cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là điển hình tiên tiến trong đợt thi đua
được các phòng, đơn vị suy tôn đề nghị khen thưởng.

4. Thủ tục, hồ sơ gồm
+ Văn bản đề nghị của các phòng, đơn vị (trước ngày 30/6/2022);
+ Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng;
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+ Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp trình đề
nghị khen thưởng (theo mẫu số 07 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, đơn vị trực thuộc
- Tổ chức triển khai nội dung phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức phòng, đơn vị mình.
- Kết thúc đợt thi đua xây dựng báo cáo, bình xét, lựa chọn đề nghị Giám đốc
Vườn quốc gia Hoàng Liên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích
trong đợt thi đua.

2. Phòng Tổ chức Hành chính: Chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm
tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm bảo đảm
nghiêm túc, hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch triển khai đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm
ngày thành lập Vườn quốc gia Hoàng Liên (12/7/2002-12/7/2022). Đề nghị các
phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hạnh

