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KẾ HOẠCH 
Phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm 
ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015) 

 

Phát huy truyền thống vẻ vang chặng đường 68 năm xây dựng và trưởng 
thành; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 69 năm, hướng tới kỷ niệm 70 
năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (nay là ngành Nội vụ) (28/8/1945-
28/8/2015), công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ quyết tâm xây 
dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, phấn 
đấu hoàn xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm 2014, 2015. Với ý nghĩa đó, 
Sở Nội vụ phát động trong toàn ngành phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ 
niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-
28/8/2015) với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo khí thế sôi nổi trong toàn ngành ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày 
truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015); 

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, tận tụy của tập thể và cá 
nhân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ các lĩnh vực công tác nội vụ trong toàn ngành; 

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức 
nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên 
môn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của công chức, viên chức, người lao 
động, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành Tổ chức nhà nước ngày càng vững mạnh. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ 
chức nhà nước đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô 
trương hình thức, lãng phí phù hợp với đặc điểm, điều kiện của cơ quan; có sức lan 
tỏa, thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia, 
tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. 

Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua này với phong trào thi 
đua thường xuyên hàng năm và phong trào thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua với công tác khen 
thưởng; khen thưởng trên cơ sở kết quả, thành tích phong trào thi đua. 

II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA 

1. Các tập thể, cá nhân thuộc Sở Nội vụ. 
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2. Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng tham mưu về công tác tổ chức 
cán bộ; cán bộ làm công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, tôn giáo 
của các sở, ban, ngành của tỉnh. 

3. Các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. 

III. NỘI DUNG CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA 

Phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề:  

“Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” với các nội dung trọng tâm 
như sau: 

1. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 
2014, 2015; tiếp tục tham mưu triển khai cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” có 
hiệu quả; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC và triển khai đo 
lường sự hài lòng của cá nhân tổ chức đối với sự phục vụ do các cơ quan nhà nước 
thực hiện. 

2. Thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Căn cứ các quy 
định của pháp luật, cụ thể hoá các quy định về đánh giá công chức, viên chức phù 
hợp với tính chất đặc điểm của cơ quan, đơn vị và nêu cao trách nhiệm người đứng 
đầu. 

3. Theo dõi kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, xây dựng bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả. Tập trung xây dựng đề án 
vị trí việc làm và cơ cấu công chức viên chức theo yêu cầu công việc để phân công, 
bố trí công chức, viên chức phù hợp, rõ thẩm quyền trách nhiệm của từng cá nhân 
trong thực thi công vụ. Tham mưu UBND tỉnh bố trí biên chế các cơ quan chuyên 
môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

4. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
của công chức, viên chức, người lao động; Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra 
thường xuyên để đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 
được giao. Trong đó chú trọng kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức bộ máy, biên 
chế, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm.  

5. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Luật thi đua 
khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt công tác phát hiện, 
bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

6. Tham mưu giúp chính quyền địa phương quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn 
giáo thuộc phạm vi quản lý chặt chẽ và đúng luật, các chương trình, kế hoạch  thuộc 
lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

7. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp và doanh 
nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh chấp hành các chế độ, quy định pháp luật về văn 
thư, lưu trữ. 

8. Đoàn kết chặt chẽ trong tập thể công chức, viên chức, người lao động 
trong cơ quan, phát huy nguyên tắc "tự phê bình và phê bình", đấu tranh với những 
biểu hiện sai trái của đồng nghiệp, đảm bảo không để xảy ra những sự việc tiêu cực 
làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan và tập thể. 

9. Tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu 
quả các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành 
Tổ chức nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phong trào thi đua được thực hiện từ ngày 01/7/2014 đến hết tuần sau 
ngày tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước 
(28/8/1945-28/8/2015). 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, 
Phòng tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của các Sở, Ban, Ngành căn cứ vào 
chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung 
của kế hoạch này. 

3. Phòng Nội vụ các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong 
trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 
ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 
15/7/2014, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch. 

4. Văn phòng Sở tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết việc thực 
hiện kế hoạch này, báo cáo cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Bộ Nội vụ (BC); 
- UBND tỉnh (BC); 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- 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 
 

 


