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KẾ HOẠCH  

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 

 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013. 

Căn cứ Quyết Định số 644/QĐ-CCB ngày 13/7/2015 của Trung ương Hội 

CCB Việt Nam ban hành “Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Hội CCB Việt 

Nam giai đoạn 2015-2020. 

Thực hiện giao ước phong trào thi đua ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Hội 

Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động với nội dung “ Đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước CCB gương mẫu năm 2016. 

Để hoạt động phong trao thi đua có hiệu quả thiết thực Ban Chấp hành Hội 

CCB Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam xây dựng kế hoạch công 

tác thi đua, khen thưởng năm 2016 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu: 

Mục đích:  

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lập 

thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII, các ngày l  lớn, các sự kiện tr ng 

đại của đất nước, với nội dung, h nh thức ph  h p, nh ng công việc, c  thể, mang 

lại hiệu quả thiết thực đối với các m t hoạt động của Hội Cựu chiến binh, bám sát 

nhiệm v  ch nh trị của Hội đư c c  thể hóa b ng các tiêu ch  thi đua năm 2016. Các 

cấp Hội có nh ng biện pháp t ch cực, sáng tạo để hoàn thành các chỉ tiêu cao nhất. 

Yêu cầu: 

 Từng cơ sở Hội b ng h nh thức ph  h p với hoạt động của đơn vị m nh nh m 

đạt hiệu quả thiết thực, tiết kiệm các h nh thức khen thưởng, biểu dương phải đư c 

ch nh xác cho nh ng điền h nh tiên tiến, tiêu biểu, có sức lan tỏa, làm gương cho tập 

thể và cá nhân noi theo. Kết h p ch t chẽ với việc tổ chức phong trào thi đua “Cựu 

chiến binh gương mẫu” gắn với các hoạt động thi đua của đơn vị nh m góp phần 

hoàn thành tốt nhiệm v  sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

2. N ội dung thi đua:  

Tập trung thực hiện 5 nội dung sau:      
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- Vận động CCB t ch cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, ch nh quyền; 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chống tham nhũng, lãng ph , quan liêu. Đấu 

tranh chống m i âm mưu thủ đoạn “Di n biến hòa b nh” bạo loạn lật đổ của các 

thế lực phản động, th  địch, góp phần gi  v ng ổn định ch nh trị ở cơ sở. 

- Tiếp t c đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết, tương tr  giúp đỡ lẫn nhau, 

t ch cực hoạt động t nh nghĩa đồng đội, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật 

chất tinh thần của hội viên, tăng cường hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các 

đối tư ng ch nh sách, gia đ nh CCB g p hoàn cảnh khó khăn. 

- Tăng cường đoàn kết tập h p động viên hội viên CCB phát huy m i tiềm 

năng, phối h p ch t chẽ với các đoàn thể ch nh trị trong cơ quan, đơn vị thực hiện 

tốt nhiệm v  ch nh trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện các m c tiêu kinh tế 

xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đóng góp vào vào sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. 

- Phối h p ch t chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Ch  Minh chủ động 

t ch cực làm tốt hơn n a công tác tuyên truyền giáo d c truyền thống cách mạng 

đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh trong thế hệ trẻ. 

- Tiếp t c chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức Hội trong sạch, v ng mạnh về 

ch nh trị tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm v , tham mưu cho cấp ủy 

Đảng và ch nh quyền làm nòng cốt trong công tác vận động CCB và CQN trong 

giai đoạn cách mạng mới. 

3.  Một số chỉ tiêu chủ yếu: 

- Phấn đấu đạt 100% hội viên kiên định lập trường, v ng vàng về ch nh trị 

tư tưởng. 

- Phấn đấu 85% cán bộ hội viên trong toàn đơn vị đư c tập huấn nghiệp v , 

bồi dưỡng về lý luận ch nh trị và h c tập các Nghị quyết của Đảng, ch nh sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

- Có 80% cán bộ Hội (từ Chi hội trở lên) đư c bồi dưỡng nghiệp v  công 

tác Hội. 

- Phấn đấu có 100% các Hội trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch v ng 

mạnh, 95% trở lên hội viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến (trong đó có 50% đạt  

lao động xuất sắc) và 95% gia đ nh hội viên đạt “Gia đ nh văn hóa”. 

4. Thời gian tổ chức các đợt thi đua năm 2016 (chia làm 3 đợt) 

- Đợt 1: Từ đầu năm đến ngày 19/5/2016. Lập thành t ch “mừng Đảng mừng 

xuân”  chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 

năm Ngày thành lập Đảng, 41 năm ngày giải phóng hoàn miền Nam, Thống nhất 

Đất nước; 126 năm Ngày sinh chủ tịch Hố Ch  Minh. 

- Đợt 2: Từ ngày 19/5/2016 đến ngày 30/9/2016. Lập thành t ch chào mừng 

kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu g i chống Mỹ cứu nước (17/7/1966); 71 

năm ngày Cách mạng Tháng Tám và quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 
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- Đợt 3: Từ ngày 30 tháng 9 đến cuối năm 2016; Lập thành t ch chào mừng 

41 năm Ngày thành lập Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 

(3/10/1975) kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp 

lâm lư c (19/12/1946); kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 

(6/12/1989);kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944). 

5. Khen thưởng:  

Căn cứ vào luật thi đua khen thưởng, và Quy chế thi đua khen thưởng của 

Trug ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Tổng công ty khen thưởng theo quyền 

hạn của mình và đề nghị Hội cấp trên khen thưởng( theo từng cấp) cho tập thể và 

cá nhân có thành tích xuất sắc. Nh ng đơn vị và cá nhân đề nghị các cấp khen 

thưởng phải có báo cáo thành tích b ng văn bản, nhận xét của cấp uỷ Đảng, Thủ 

trưởng đơn vị và đư c tổ chức Hội bình xét. 

6. Tổ chức thực hiện: 

Các tổ chức Hội trực thuộc Hội CCB Tổng công ty xây dựng kế hoạch, chủ 

động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp Ủy, Lãnh đạo đơn vị xin kinh phí để tổ 

chức phong trào thi đua thành công. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua các tổ 

chức Hội cơ sở trực thuộc nghiên cứu triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả về 

Thường trực Hội CCB Tổng công ty thời gian vào ngày 20 tháng cuối c ng của 

từng đ t trong năm 2016./.  

 
Nơi nhận: 

- Hội CCB Tỉnh (b/c); 

- Đảng ủy Tổng công ty(c/đ); 

- Các CS Hội ( để thực hiện) 

- Các đ/c UVBCH; 

- Lưu Hội CCB TCT. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hiết 

 

  

  

 

 

 
 


