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PHÁT ĐỘNG 

Phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị năm 2020 của Cụm II - Các cơ quan Quản lý chuyên ngành 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 

187/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2020. 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019 và đẩy mạnh duy 

trì các phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức 

của mỗi tập thể, cá nhân trong các cơ quan thành viên về công tác thi đua, khen 

thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ công 

tác được giao. 

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 

và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Cụm II - Các cơ quan Quản lý chuyên 

ngành phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 đến các cơ quan thành 

viên trong Cụm, đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của các cơ quan thành 

viên trong Cụm tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân công chức, viên 

chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020. Nội dung thi đua tập trung vào một 

số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung 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 

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, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen 

thưởng trong toàn xã hội. 

2. Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ 

của từng cơ quan, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ 
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hiệu quả, thông suốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế 

hoạch được giao năm 2020. 

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin 

vào hoạt động quản lý để nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn  về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

4. Đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. 

5. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể 

vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng cơ quan văn hóa, 

cơ quan an toàn về an ninh trật tự. 

6. 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. 

7. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng 

các cấp để toàn thể Nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện 

chính trị đặc biệt quan trọng; đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị và Nhân dân 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 các cấp, Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

8. Tổ chức thành công hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp 

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. 
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Với tinh thần thi đua yêu nước và căn cứ nội dung phát động của Trưởng 

Cụm II - Các cơ quan quản lý chuyên ngành, đề nghị các cơ quan thành viên Cụm 

thực hiện tốt việc tổ chức phát động các phong trào thi đua theo các tiêu chí cụ thể 

tại cơ quan, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao, góp phần 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh năm 2020./. 

 
 Nơi nhận:    
- Ban TĐKT tỉnh; 
- Các thành viên Cụm II-QLCN; 
- Lưu: VP, VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG CỤM 

 

(Đã ký) 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Nguyễn Thị Hà 
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

 

1. Sở Xây dựng 

2. Sở Khoa học và Công nghệ 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

4. Sở Công thương 

5. Sở Giao thông vận tải 

6. Sở Nông nghiệp và PTNT 

7. Thanh tra tỉnh. 
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