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PHÁT ĐỘNG
Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
Thực hiện Công văn số 29/PĐ-HĐTĐKT ngày 29/8/2014 của Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc Phát động Phong trào thi đua chào mừng kỷ
niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).
Sở Nội vụ Phát động thi đua tới các phòng, đơn vị thuộc Sở (sau đây gọi
là các phòng) như sau:
1. Chủ đề phong trào Thi đua
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ phát huy ý chí Quyết
chiến, Quyết thắng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.
2. Mục đích yêu cầu
2.1 Mục đích
- Tuyên truyền, giáo dục cho công chức, viên chức và người lao động
trong Sở nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang,
chiến công hiển hách của Quân đội ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vai trò lãnh đạo của
Đảng, Bác Hồ, sự chăm lo đùm bọc của toàn dân đối với quá trình xây dựng,
chiến đấu và trưởng thành của Quân đội.
- Giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân; khơi dậy lòng
tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ,
khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững
mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân tiếp tục thi đua lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2014.
2.2 Yêu cầu

Các phòng căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch phát động, hưởng
ứng đợt thi đua bằng hành động cụ thể, thiết thực. Tổ chức các hoạt động
phong phú, sôi nổi, mang ý nghĩa chính trị - xã hội, lịch sử sâu sắc. Quyết tâm
thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).
3. Về nội dung và hình thức tổ chức
3.1. Hoạt động tuyên truyền
3.1.1. Nội dung tuyên truyền
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến
đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội
Quốc phòng toàn dân.
3.1.2. Hình thức tuyên truyền
Treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm trong cơ quan; tổ chức sinh
hoạt chính trị, tọa đàm, nói chuyện truyền thống; tổ chức các hoạt động văn
hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm.
3.2. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
3.2.1. Tổ chức các hoạt động tham quan di tích lịch sử, hành trình về
nguồn: Tháng 10 năm 2014
3.2.2. Tổ chức Giải thể thao nội bộ Sở: Tháng 11 năm 2014
3.2.3. Thăm hỏi tặng quà một số gia đình thương binh, liệt sĩ; Anh hùng LLVT:
Tháng 12 năm 2014.
4. Thời gian tổ chức thi đua
Thời gian Phát động thi đua từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2014.
5. Khen thưởng
Trên cơ sở kết quả thành tích của tập thể, cá nhân đạt được trong đợt thi
đua, các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, cụ thể như sau:
5.1. Số lượng: Tối đa 03 tập thể, 11 cá nhân
5.2. Điều kiện, tiêu chuẩn
5.2.1. Cá nhân:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thời
gian, khối lượng công việc lớn;
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- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công
dân nơi cư trú;
- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có nhiều thành tích trong đợt thi đua.
5.2.2. Tập thể:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các
nội dung đợt thi đua;
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí;
- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong
tập thể.
5.3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm
- Biên bản họp xét;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (theo mẫu
đính kèm văn bản này).
5.4. Thời gian thực hiện
Các phòng gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Văn phòng Sở chậm nhất
ngày 08/12/2014.
Trên đây là nội dung phát động phong trào thi đua Kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25
năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) của Sở Nội vụ
tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát
sinh đề nghị phản ánh bằng văn bản qua Văn phòng sở để báo cáo Lãnh đạo
xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các đơn vị trong Cụm thi đua;
- Đảng ủy Sở NV;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các Đoàn thể;
- Các phòng, TC thuộc Sở;
- Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP.

Hứa Hải Quỳnh
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