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PHÁT ĐỘNG 

Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng 

Đại hội Đaị biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII  

và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 

 
 

Thực hiện nội dung Phát động thi đua số 442/PĐ-UBND ngày 01/5/2020 

của UBND tỉnh về Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại 

hội Đaị biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, nhiệm vụ năm 2020. 

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của 

tỉnh, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định hoàn thành mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để phấn 

đấu thực hiện thắng lơị kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Ngay từ đầu năm, Sở 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phát động phong trào thi đua yêu nước 

phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ công tác ngành 

KH&CN năm 2020 thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi 

đua yêu nước toàn quốc lần thứ V, chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan 

trọng trong năm trong của Đất nước, của tỉnh. 

Nhằm phát động phong trào thi đua sâu rộng, phát huy sức mạnh tổng 

hợp, sự đóng góp của toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành  

KH&CN tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đaị biểu Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Sở KH&CN phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 

ngày 01/5/2020 đến ngày 30/9/2020, với chủ đề: “Ra sức thi đua lập thành tích 

xuất sắc chào mừng Đại hội Đaị biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020”  tới toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị với các nhiệm vụ trọng tâm 

sau: 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tập trung giải quyết các 

nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao trong năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại 

hội Đaị biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của 

Bộ Chính trị và Kế hoạch số 112-KH/TU của Tỉnh ủy Lạng Sơn; Hội nghị biểu 

dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ V và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 130 

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 110 năm 
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Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020); Kỷ niệm 80 năm 

khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên 

giới (1950 - 2020); Kỷ niệm 70 năm giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 

17/10/2020) và Đại hội Đaị biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy phát triển 

sản xuất, kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; thực 

hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không lơ là, chủ 

quan. 

3. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, chăm sóc, 

chế biến, bảo quản, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa để nâng cao giá trị các sản 

phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý, hướng dẫn ứng dụng kết quả nghiên 

cứu từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống, sản xuất. 

Định hướng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ để tạo ra 

những sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có hàm lượng khoa học cao. Đẩy mạnh 

áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào sản xuất với 

20 mô hình được thực hiện tại cấp xã, trong đó có 2-3 xã đặc biệt khó khăn, xã 

biên giới. Phấn đấu hỗ trợ ít nhất 05 doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các nội 

dung: Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận hợp chuẩn, 

hợp quy; Xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến 

để nâng cao năng suất chất lượng; Phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu, 

mã số vạch; Truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Đẩy mạnh việc đăng ký bảo 

hộ quyền sở hữu công nghiệp (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 

tập thể, nhãn hiệu hàng hóa....) cho các sản phẩm đặc sản của địa phương. 

4. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ 

nhân dân, mỗi công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh 

đạo, điều hành, gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 

hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”. 

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, đơn giản 

hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.  

6. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức 

công vụ, thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 100% các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phấn đấu trên 99% hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được giải quyết 

đúng thời hạn quy định, đẩy maṇh thưc̣ hiêṇ dic̣h vu ̣công mức đô ̣3, 4. Thực hiện 
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nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Chuyển maṇh hình thức chỉ đaọ, điều hành từ trưc̣ tiếp sang trưc̣ tuyến để nâng 

cao hiêụ quả và phòng chống dic̣h Covid-19. Tổ chức tổng kết các chương trình, 

đề án, kế hoạch,… kết thúc trong năm 2020 để đề ra các định hướng, nhiệm vụ, 

giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo. 

7. Thực hiện có hiệu quả quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp 

uỷ, chính quyền trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và kịp 

thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Chú trọng công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

8. Kết thúc đợt thi đua, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tổng kết 

lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị khen 

thưởng theo thẩm quyền. Kết quả thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích 

xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 là cơ sở để xem xét, đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua của từng phòng, đơn vị 

trong năm 2020.  

9. Giao Văn phòng Sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nội dung đơṭ thi đua cao 

điểm. Hướng dẫn bình xét khen thưởng, tổng hợp, thẩm định thành tích của các 

tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng kịp thời. 

Trên đây là nội dung phát động phong trào thi đua hưởng ứng đơṭ thi đua 

cao điểm, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đaị hôị Đaị biểu Đảng 

bô ̣tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, phấn đấu hoàn thành các muc̣ tiêu, nhiêṃ vu ̣năm 

2020, đề nghị công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, đơn vị 

phát huy sức mạnh đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua góp phần 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.  

 
Nơi nhận:          
- Ban TĐKT tỉnh; 

- Sở TN&MT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

-  Lưu: VT, VP (TĐKT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Hà 
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