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PHÁT ĐỘNG 
Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội 

Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 
và các ngày lễ lớn trong năm 2020 

 

Hưởng ứng Phát động số 1365/PĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ 
các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Sở Khoa học và Công 
nghệ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các 
cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 
2020, trong cơ quan, đơn vị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và 
phát huy tinh thần yêu nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị, cổ vũ, động viên công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn 
vị khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 
và giai đoạn 2016 - 2020.  

2. Yêu cầu 

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức thi đua với khí thế sôi 
nổi, quyết tâm cao, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức; huy 
động đông đảo công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tham gia nỗ lực, 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

1. Thời gian 

Từ tháng 01/2020 đến khi kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

2. Chủ đề thi đua  

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại 
hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày 
lễ lớn trong năm 2020. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị về 
các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Lạng Sơn trong năm 
2020. Tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, ca ngợi Đảng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
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nước; tuyên truyền về Khởi nghĩa Bắc Sơn, về đồng chí Lương Văn Tri và quê 
hương Lạng Sơn anh hùng. Tiếp tục quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 
số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới 
công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật 
về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và 
nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. 

2. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động như: Phong trào “Lạng Sơn cùng cả 
nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước 
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào “Doanh 
nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”, Phong trào “Cán bộ, công chức, viên 
chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời, tập trung đẩy 
mạnh, tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề lập thành tích chào 
mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 
và các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

3. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng 
các cấp để công chức, viên chức và người lao động nhận thức rõ ý nghĩa, tầm 
quan trọng của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng; đồng thời huy động sức 
mạnh của công chức, viên chức và người lao động tham gia ý kiến góp ý vào các 
văn kiện chính trị trình Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức thành công Đại hội Đảng 
bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

4. Tổ chức thành công hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tại Sở tiến 
tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V với nội dung phong phú, 
hình thức đa dạng, thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc đẩy 
mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình 
tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. 

5. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chú trọng nâng cao chất 
lượng tham mưu cho lãnh đạo Sở những giải pháp đột phá nhằm giải quyết những 
vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm của Sở. Quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm 
vụ được giao năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ, chức năng, nhiệm 
vụ được giao và tình hình thực tế của từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 
xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiên sát với chương trình, kế hoạch 
công tác của năm 2020. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao 
động của Sở tham gia đợt thi đua với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh 
vực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.  
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2.  Kết thúc đợt thi đua Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng kết và biểu 
dương khen thưởng theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tại 
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V theo Hướng dẫn của Sở Nội 
vụ. 

3. Đề nghị Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên phối hợp tuyên truyền, 
vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng đợt thi đua; quan tâm phát hiện, giới thiệu 
các nhân tố mới xuất hiện từ đợt thi đua. 

4. Văn phòng Sở (Cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT Sở) có trách 
nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn các Phòng, đơn vị trực 
thuộc tổ chức, triển khai, thực hiện nội dung phong trào thi đua và công tác khen 
thưởng./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh (Sở Nội vụ);       
- Lãnh đạo Sở;   
- Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên;       
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;    
- Lưu: VT, VP (TĐKT).s       

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

 
Nguyễn Thị Hà 
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