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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên,  

công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021 

 
Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-  LĐLĐ ngày 05/3/2021 của Ban Thường 

vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc phát động phong trào thi đua trong đoàn 

viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021, Ban 

Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện xây dựng Kế hoạch Phát động phong trào 

thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp 

công đoàn năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, ra sức thi đua lao 

động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tập trung nguồn lực, tích cực tham 

gia khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; góp phần ổn định 

việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động, thúc đẩy sản xuất 

kinh doanh phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh 

2. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào 

thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn. 

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương 

các điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, 

tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành. 

3. Gắn phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động 

với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ), với việc đưa Nghị quyết của Đảng 

vào cuộc sống; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; chú trọng phong trào thi 

đua tại các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước. 

4. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của 

năng suất lao động và nâng cao năng suất lao động; về quyền lợi và trách nhiệm 

của từng cá nhân trong việc tăng năng suất lao động, qua đó, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ trong hành động của đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao 

động nhằm thúc đẩy tăng năng suất lao động. 
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5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, xác định rõ các 

giải pháp và nhiệm vụ của từng cấp công đoàn trong công tác đổi mới, nâng cao 

chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội, nhất là nhiệm vụ thúc đẩy tăng năng suất lao động tại các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ và hưởng ứng tích cực Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, 

phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. 
 

 

II. CHỈ TIÊU THI ĐUA 

1. 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và trên 85% DN ngoài khu vực nhà 

nước (có tổ chức công đoàn) tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại 

định kỳ và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), trong đó có duy trì 80% 

TƯLĐTT, ký mới trên 50% số DN chưa ký kết. 

2. Duy trì giá trị bữa ăn ca trên 15.000đ ở 100% DN có tổ chức bữa ăn ca. 

3. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa ít nhất 2 nhà Mái ấm công đoàn (MÂCĐ); 

thăm hỏi trên 200 lượt ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; 

4. Trên 90% ĐVNLĐ được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước và công đoàn ban hành trong năm; trên 25% 

ĐVNLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề; 

trên 50% đội ngũ cán bộ chủ chốt CĐCS được đào tạo nhằm nâng cao năng lực 

đối thoại và thương lượng tập thể, ưu tiên nội dung về tiền lương tại khu vực 

doanh nghiệp. 

5. Liên đoàn Lao động huyện xây dựng được 01 đến 02 mô hình “Dân vận 

khéo”; 100% CĐCS triển khai phát động và 100% ĐVNLĐ thực hiện tốt các 

phong trào thi đua: “Đoàn viên, người lao động huyện Lệ Thủy  thi đua làm theo 

lời Bác”, “Cán bộ CĐCS giỏi - CĐCS tiêu biểu xuất sắc”, “Đổi mới, sáng tạo, 

hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Gương mẫu thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” trong 

CBCCVC, NLĐ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, “Công đoàn đồng 

hành cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát 

triển doanh nghiệp bền vững” giai đoạn 2020-2023. 

6. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đăng ký phấn đấu thành lập 02 

CĐCS, phát triển 50 đoàn viên; mỗi CĐCS (nơi có tổ chức cơ sở Đảng còn 

nguồn) giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi 

dưỡng, kết nạp. 

7. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và trên 80% CĐCS hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, không có công đoàn không hoàn thành nhiệm vụ; Công đoàn cấp trên 
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trực tiếp cơ sở tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công 

đoàn cho cán bộ công đoàn. 

8. Phấn đấu 100% DN có tổ chức công đoàn, ít nhất 10% DN chưa có tổ 

chức công đoàn nộp kinh phí công đoàn theo quy định, vận động thu nộp Quỹ 

hoạt động Xã hội công đoàn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao; phấn 

đấu có trên 50% DN thực hiện nộp kinh phí qua tài khoản của tổ chức công 

đoàn. 

 9. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch 

kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

 10. Phấn đấu trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm 

việc nhà”, phấn đấu thành lập 100% Ban Nữ công quần chúng ở những nơi đủ 

điều kiện. 

 11. 100% cán bộ chuyên trách công đoàn và Công đoàn cấp trên trực tiếp 

cơ sở sử dụng thành thạo phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành”, sử dụng 

hộp thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin, cập nhật văn bản đến 95% CĐCS. 
 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Chủ đề thi đua 

“Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị 

quyết của Đảng vào cuộc sống”. 

2. Nội dung thi đua 

2.1. Vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động huyện 

Lệ Thủy ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới 

quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; tham gia có hiệu quả 

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; đồng hành cùng 

doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, 

đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và đất 

nước. 

2.2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao 

động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an 

toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ 

chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, Cuộc vận động “Cán bộ, công 

chức, viên chức nói không với tiêu cực” và các phong trào thi đua do Ban 

Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, gắn với chủ đề hoạt động năm 

2021: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.  

2.3. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 

đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV; Nghị 
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quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của 

công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc 

giai đoạn 2020 – 2025. 

2.4. Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho 

đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, 

người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.  

2.5. Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào “Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo", tham gia cùng 

chính quyền cùng cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ĐVNLĐ. 

2.6. Vận động đoàn viên, người lao động thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 

07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao 

động Quốc gia 

- Tổ chức tuyên truyền giúp người lao động nhận thức được việc cải thiện 

và nâng cao năng suất lao động là yếu tố quyết định tới năng lực cạnh tranh của 

nền kinh tế; phát huy tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong 

việc thúc đẩy tăng năng suất lao động.  

- Tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao nhận 

thức chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ 

luật, tác phong công nghiệp, đề cao trách nhiệm trong lao động, sản xuất, công 

tác cho đoàn viên, người lao động. 

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức thi đua và cách thức tôn vinh, 

khen thưởng điển hình của phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng 

tạo”; tập trung đẩy mạnh phong trào “Năng suất cao hơn, Chất lượng tốt hơn” 

trong khu vực sản xuất, kinh doanh đảm bảo phù hợp với từng nhóm khu vực, 

đối tượng. 

- Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình “Công đoàn Việt Nam 

đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển 

bền vững đất nước giai đoạn 2019 – 2023”. 

2.7. Tổ chức,  hướng dẫn cho đoàn viên, người lao động Chương trình “75 

nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; tiến hành biểu dương, tôn vinh, khen 

thưởng các cá nhân có nhiều sáng kiến và thành tích xuất sắc vào dịp tổng kết 

Tháng Công nhân năm 2021. 

3. Phong trào thi đua năm 2021 được tổ chức thành 02 đợt như sau: 

- Đợt 1 (Từ tháng 01/2021 đến 30/6/2021): Tuyên truyền, học tập, quán 

triệt và xây dựng chương trình hành động của địa phương, ngành, cơ quan, đơn 

vị thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

Lệ Thủy lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 
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XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên 

truyền, quán triệt kết quả, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Thi đua yêu nước 

toàn quốc lần thứ X – năm 2020. Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thi 

đua ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021. 

- Đợt 2 (Từ 01/7/2021 đến 31/12/2021): Quyết tâm, nỗ lực đưa nghị quyết 

đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV 

và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. Thi đua hoàn thành 

toàn diện và vượt mức kế hoạch và nhiệm vụ năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Liên đoàn Lao động  

- Căn cứ nghị quyết đại hội đảng các cấp, căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kế hoạch của Liên đoàn Lao 

động tỉnh, để chủ động lựa chọn các nội dung, nhiệm vụ phù hợp xây dựng kế 

hoạch triển khai các phong trào thi đua yêu nước đến tận CĐCS, đoàn viên, 

CNVCLĐ, trong đó, tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua 

có tính đặc trưng, điển hình của địa phương. 

- Báo cáo cấp ủy, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, tăng 

cường phối hợp, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc vận động 

đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các 

phong trào thi đua. 

- Tổ chức tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển 

hình xuất sắc trong phong trào thi đua, tổ chức các hình thức tôn vinh người tốt, 

việc tốt, công nhân giỏi, nhân viên giỏi, cán bộ công đoàn xuất sắc. 

2. Các công đoàn trực thuộc 

- Bám sát kế hoạch phát động thi đua năm 2021 của Liên đoàn Lao động 

huyện và nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, tranh thủ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đồng thời phối hợp tốt với 

thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp để triển khai phát động và tổ chức 

cho đoàn viên, người lao động đăng ký thực hiện phong trào thi đua năm 2021 

tại cơ sở. 

- Bồi dưỡng, xây dựng các gương điển hình; Tổ chức sơ kết, tổng kết, 

biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng người đúng thành tích, tạo động lực để 

đoàn viên, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phấn khởi, 

tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động. 
 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện kêu gọi cán bộ, đoàn viên, 

người lao động  trênđịa bàn huyện  phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó, ra sức thi 

đua lập thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác, phấn đấu hoàn 
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thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra năm 2021, 

góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- TT Huyện ủy 

- Ban Dân vận HU 

- Các công đoàn trực thuộc; 

- Lưu: VT 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

                        CHỦ TỊCH  

 

(Đã ký) 

 

 

 

    Nguyễn Cao Thành 
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