
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   107   /KH-SNV                     Lạng Sơn, ngày   15  tháng  6  năm 2015 
 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm  

Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015) 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Sở Nội vụ xây dựng kế 
hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ 
chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành, phát triển và những 
đóng góp tích cực của ngành Tổ chức nhà nước, nội vụ tỉnh Lạng Sơn đối với 
sự nghiệp cách mạng của tỉnh Lạng Sơn 70 năm qua; những thành tựu đạt 
được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào 
kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực tổ chức nhà nước, nội vụ trên địa bàn toàn 
tỉnh. 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, 
nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành 
động của công chức, viên chức, người lao động; phát huy truyền thống vẻ 
vang của ngành, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.  

3. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của 
ngành gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội thi 
đua yêu nước ngành Nội vụ lần thứ III, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 
lần thứ IX. 

4. Các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tránh 
hình thức, phô trương, lãng phí. 

II. NỘI DUNG  

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, ôn lại truyền thống vẻ 
vang và những cống hiến của ngành Tổ chức nhà nước, nội vụ nói chung, 
ngành Tổ chức nhà nước, nội vụ tỉnh Lạng Sơn nói riêng trong các thời kỳ 
cách mạng của đất nước và của tỉnh; tổ chức các cuộc tọa đàm, gặp mặt và 
hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, góp phần bồi dưỡng, củng 
cố và tăng cường niềm tin của công chức, viên chức, người lao động vào sự 
phát triển của ngành và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của ngành được giao. 
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2. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ 
trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo sự 
chuyển biến rõ nét trong công chức, viên chức, người lao động về việc chấp 
hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các quy định về chế độ làm 
việc, hoạt động của cơ quan, đơn vị và ý thức phục vụ nhân dân; phấn đấu 
hoàn thành 100% số lượng các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng 
tiến độ. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính 
trị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, 
nâng cao đạo đức cách mạng trong công chức, viên chức, người lao động. 
Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

4. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các 
lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. 

5. Phát hành cuốn sách “Lịch sử truyền thống ngành Nội vụ tỉnh Lạng 
Sơn 1945-2015”. 

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao và các hoạt động 
khác, tạo khí thế phấn khởi trong cơ quan, đơn vị, động viên công chức, viên 
chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan, đơn vị.    

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Đối với Sở Nội vụ 

a) Xây dựng nội dung đề cương tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị tổ 
chức ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tổ 
chức nhà nước, ngành nội vụ tỉnh Lạng Sơn; tiếp tục đẩy mạnh công tác thi 
đua trong toàn ngành lập thành tích thiết thực chào mừng 70 năm Ngày truyền 
thống của ngành. 

b) Tổ chức soạn thảo và phát hành cuốn sách “Lịch sử truyền thống 
ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 1945-2015”. 

c) Phối hợp với cơ quan báo chí xây dựng tin, bài tuyên truyền hoạt 
động của ngành Tổ chức nhà nước, Nội vụ tỉnh trên Báo Lạng Sơn và Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng phóng sự “Ngành Nội vụ tỉnh Lạng 
Sơn 70 năm xây dựng và trưởng thành” phát trên sóng Đài Phát thanh, Truyền 
hình tỉnh.   

d) Tổ chức Giải thi đấu thể thao của ngành Tổ chức nhà nước, Nội vụ.  

đ) Nghiên cứu giới thiệu tư liệu về ngành qua các thời kỳ.  
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e) Tổng kết phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày 
truyền thống của ngành. 

f) Tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống kỷ niệm 70 năm Ngày truyền 
thống của ngành. 

2. Đối với Văn phòng, Phòng Tổ chức Cán bộ hoặc bộ phận tham 
mưu về công tác nội vụ của các Sở, Ban, ngành tỉnh; Phòng Nội vụ các 
huyện, thành phố  

a) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao 
động về truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước tỉnh Lạng Sơn 70 
năm xây dựng và trưởng thành, thông qua các cuộc giao lưu, tọa đàm, gặp 
mặt và hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. 

b) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích 
hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước. 

c) Hưởng ứng, tham gia các giải thể thao do Sở Nội vụ tổ chức nhân 
dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở tham mưu giúp lãnh đạo Sở thành lập các tổ chức, 
chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng chương trình, phối hợp tổ 
chức các hoạt động đạt kết quả tốt. 

2. Ban Thi đua Khen thưởng tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng đề 
cương tuyên truyền, các khẩu hiệu tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thuộc, 
trực thuộc Sở, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành theo kế hoạch. 

3. Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Sở, Hội Cựu chiến bình của Sở căn cứ 
vào kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động; tuyên truyền 
bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú và thiết thực; phát động sâu rộng 
phong trào thi đua trong hội viên, đoàn viên tích cực lập thành tích chào 
mừng, kỷ niệm ngày truyền thống của ngành. 

4. Các Phòng, các đơn vị trực thuộc Sở; Văn phòng, Phòng Tổ chức 
Cán bộ hoặc bộ phận tham mưu về công tác tổ chức, nội vụ của các Sở, Ban, 
ngành tỉnh; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn 
và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tích cực thực hiện đợt 
thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống của ngành Tổ 
chức nhà nước. Kết thúc đợt kỷ niệm báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Nội 
vụ trước ngày 10/9/2015. 

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, 
người lao động trong toàn ngành đoàn kết, chủ động, phấn đấu hoàn thành tốt 
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nhiệm vụ, các nội dung đã phát động thi đua. Các Phòng, các đơn vị trực 
thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Bộ Nội vụ (BC); 
- UBND tỉnh (BC); 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Phòng Nội vụ các huyện, TP; 
- Đảng ủy Sở NV; 
- LĐ Sở NV; 
- Các Đoàn thể thuộc SNV; 
- Các phòng, TC thuộc sở; 
- Website Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, VP. 

 
 

 

 
                       Hứa Hải Quỳnh 

   

 
 

 


