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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, 

xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Chủ động 

phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020 - 2025”, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Chủ động phòng, 

chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020-2025 do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát động, nhằm từng bước nâng cao trách nhiệm, nhận 

thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm sự phối hợp trong thực hiện, kịp thời phát hiện, biểu 

dương, nhân rộng các điển hình trong công tác phòng, chống thiên tai trên địa 

bàn. Tạo điều kiện thuận lợi để các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở chủ động 

tham gia và tổ chức triển khai các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen 

thưởng giai đoạn 2020-2025. 

2. Yêu cầu 

Phong trào thi đua phải được triển khai ở các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc của Sở Nông nghiệp và PTNT với nội dung, hình thức phong phú, có nội 

dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với quy định, điều kiện của từng cơ 

quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện, đánh giá sơ kết, tổng kết phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng nhân 

rộng và biểu dương khen thưởng kịp thời. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi: Triển khai trong phạm vi toàn ngành nông nghiệp. 

2. Đối tượng: Tập thể, cá nhân, các tổ chức đoàn thể trong toàn ngành 

nông nghiệp tham gia công tác phòng, chống thiên tai hoặc có lĩnh vực hoạt 

động liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, văn bản chỉ đạo, kế hoạch, quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai. 



2 

2. Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực công 

tác phòng, chống thiên tai. Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt là 

nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

3. Phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận 

thức của tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động an 

toàn trước thiên tai. 

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Tiêu chuẩn thi đua 

1.1. Tập thể 

- Có kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Chủ động phòng 

chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020 - 2025; 

- Tham mưu, xây dựng và thực hiện các văn bản về phòng, chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật công trình 

phòng chống thiên tai; 

- Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, triển khai các nhiệm vụ 

phòng ngừa, ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai. 

- Thực hiện phối hợp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đóng 

góp Quỹ phòng, chống thiên tai đầy dủ theo quy định; 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào này với nội dung, hình thức 

phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, 

tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

1.2. Đối với cá nhân 

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của 

Nhà nước, nội quy, quy định quy chế của cơ quan, tổ chức; 

- Có sáng kiến, thành tích xuất sắc đóng góp đối với công tác phòng, 

chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị được Hội đồng thi đua cơ sở 

xét và đề xuất; 

 - Tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua yêu nước do cấp trên, 

cơ quan đơn vị, địa phương phát động; 

  - Thực hiện đóng Quỹ phòng, chống thiên tai đầy đủ theo quy định, chủ 

động ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và gia 

đình khi thiên tai xảy ra, giúp đỡ người bị thiệt hại do thiên tai tại địa phương 

nơi cư trú. 

2. Hình thức khen thưởng 

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua; 
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- Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong 

trào thi đua; 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. 

- Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt 

phong trào thi đua. 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng 

an toàn” giai đoạn 2020-2025" được triển khai thực hiện như sau: 

1. Năm 2021 - 2022 

- Triển khai sâu rộng phong trào, tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch; 

- Phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến; 

- Kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện. 

2. Năm 2022 

Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua, đánh giá kết quả triển 

khai; khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu trong 

thực hiện phong trào. 

3. Năm 2023 - 2025 

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua theo các nội dung đã phát động; 

- Bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; 

4. Năm 2025 

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, hằng năm tổ chức tổng kết đánh giá 

kết quả thực hiện; giữa kỳ tổ chức sơ kết và cuối kỳ tổ chức tổng kết phong trào 

thi đua. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện: 

- Trên cơ sở Kế hoạch của ngành, xây dựng Kế hoạch phù hợp với tình 

hình của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện và đạt hiệu quả cao; 

- Tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

trong cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; 

- Thường xuyên đôn đốc các cán bộ công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua;    

- Cuối năm tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả Phong trào thi đua của cơ 

quan, đơn vị vào tháng 12 và thực hiện báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển 



4 

nông thôn trước ngày 31 tháng 12 hằng năm;  

2. Giao cho phòng Tổ chức cán bộ (bộ phận tham mưu công tác thi đua 

khen thưởng) theo dõi phong trào thi đua, có trách nhiệm hướng dẫn, tham mưu, 

đánh giá, tổng kết phong trào thi đua; tổng hợp kết quả đề xuất khen thưởng 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc căn 

cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- LĐ Sở NN&PTNT;               

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCB (PVĐ). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý  Việt Hưng 
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