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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua chuyên đề với phương châm  

“Nghiệp vụ giỏi, tham mưu tốt; Giỏi một việc, biết nhiều việc”   

của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa năm 2022  

 

Trên tinh thần phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, nhằm 

thúc đẩy phát huy năng lực sáng tạo, kêu gọi sự đóng góp của viên chức và người lao 

động, nhất là đoàn viên thanh niên nhằm xây dựng bộ máy của đơn vị vững chắc, hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa phát 

động phong trào thi đua t chuyên đề với phương châm “Nghiệp vụ giỏi, tham mưu tốt; 

Giỏi một việc, biết nhiều việc” năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Động viên viên chức, người lao động Trung tâm gắn bó, đoàn kết, hỗ trợ lẫn 

nhau, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công việc, ra sức thi đua lao động giỏi, phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022, trong đó xác định nòng cốt 

hạt nhân là lực lượng thanh niên, qua phong trào tìm kiếm những hạt nhân mới tích 

cực đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn 

vị vững mạnh. 

 - Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất 

sắc trong phong trào thi đua; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các 

gương điển hình tiên tiến. 

- Khen thưởng thành tích trong phong trào phải căn cứ trên cơ sở kết quả, thành 

tích thi đua cụ thể, kết quả công tác chuyên môn chất lượng, hiệu suất; bảo đảm khen 

thưởng hợp lý, khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề thi đua: “Nghiệp vụ giỏi, tham mưu tốt; Giỏi một việc, biết nhiều 

việc”. 

2. Nội dung thi đua: 

a) Quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về các vấn đề nghiệp vụ chuyên 

môn của cấp có thẩm quyền, của Trung tâm đến toàn thể viên chức, người lao động. 

b) Phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, tham gia xây dựng 

các đề tài sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng, đề xuất các giải pháp cụ thể phấn đấu 

hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 được giao. 

c) Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện đạo đức nghề 

nghiệp, tác phong công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của từng viên 

chức, người lao động.  

d) Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, 

trình độ chính trị; đạo đức nghề nghiệp. 
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d) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn ở 

các phòng, nghiêm túc thực hiện việc điều động, điều chuyển vị trí việc làm trong đơn 

vị nhằm chủ động phòng ngừa, chống tham nhũng; tạo điều kiện cho viên chức, người 

lao động có điều kiện tiếp xúc nhiều loại công việc khác nhau nhằm phát huy tính tích 

cực, năng động, sáng tạo ở vị trí công tác mới, phát huy và nâng cao năng lực công tác, 

tránh sự trì trệ trong công tác chuyên môn. Từng bước xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ viên chức, người lao động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của 

đơn vị 

III. HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG VÀ THỜI GIAN KHEN 

THƯỞNG 

1. Hình thức  

 Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa. 

 2. Tiêu chuẩn 

Tặng cho các cá nhân viên chức, người lao động thực hiện xuất sắc các nội 

dung Nghiệp vụ, tham mưu tốt, có hiệu quả công việc được giao; Giỏi một việc, biết 

nhiều việc. 

3. Số lượng và thời gian khen thưởng 

a) Thời gian tổng kết phong trào: Tháng 11/2022. 

b) Số lượng: Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng Trung tâm xem xét, bình chọn 

ra các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để đề nghị Giám đốc Trung tâm tặng 

Giấy khen (lựa chọn tối đa 30% người thuộc danh sách đề ra).  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Viên chức, người lao động của Trung tâm nghiêm túc thực hiện theo nội dung 

Kế hoạch này. 

- Các phòng chuyên môn theo dõi và báo cáo kết quả về phòng Tổng hợp – 

Hành chính trước ngày 10/11/2022. 

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung tâm có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, 

báo cáo kết quả cho Lãnh đạo Trung tâm đúng thời gian quy định. 

- Các tổ chức đoàn thể của Trung tâm, nhất là Chi đoàn thanh niên chủ động, 

tích cực vận động đoàn viên tham gia hưởng ứng phong trào và thực hiện có hiệu quả 

các nội dung kế hoạch. 

Trên đây Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề với phương châm 

“Nghiệp vụ giỏi, tham mưu tốt; Giỏi một việc, biết nhiều việc” của Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Khánh Hòa năm 2022./. 
Nơi nhận: (VBĐT) 
- Sở Lao động – TB&XH; (thay b/c) 

- Các phòng Trung tâm; (thực hiện) 

- Lưu: VT; THHC, Vân. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Chu Văn Công 
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