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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm
Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Sở Nội vụ xây dựng kế
hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tổ
chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020) 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 (nay là ngành Nội vụ) tỉnh
Lạng Sơn đối với sự nghiệp cách mạng của tỉnh Lạng Sơn 75 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 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 75 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 tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn
quốc lần thứ X.
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 (ngành Nội vụ) nói
chung, ngành Tổ chức nhà nước (ngành Nội vụ) tỉnh Lạng Sơn nói riêng trong
các thời kỳ cách mạng của đất nước và của tỉnh; góp phần bồi dưỡng, củng
cố, tăng cường niềm tin của công chức, viên chức, người lao động vào sự phát
triển của ngành và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành
được giao.
2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
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cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 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 XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
3. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các
lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn thể vững mạnh. 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% các nhiệm vụ được
giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
4. 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.
5. Tổ chức chương trình gặp mặt, ôn lại truyền thống 75 năm ngày thành
lập ngành Tổ chức nhà nước (nay là ngành Nội vụ), đón nhận Cờ thi đua của
Chính phủ và dự kiến đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch
nước.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Tổ chức giao lưu thể thao ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn chào mừng
75 năm Ngày truyền thống của ngành (có kế hoạch chi tiết riêng).
2. Tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống
của ngành và đón nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước (có kế
hoạch chi tiết riêng).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Văn phòng Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể Sở,
tham mưu cho lãnh đạo Sở:
a) Nội dung đề cương tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị tổ chức ôn
lại truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tổ chức nhà
nước, ngành nội vụ tỉnh Lạng Sơn (hoàn thành trước ngày 05/8/2020).
b) 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; xây dựng phóng sự về ngành Nội vụ tỉnh Lạng
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Sơn (2015-2020) phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình và chiếu tại
chương trình kỷ niệm ngày thành lập ngành (hoàn thành trước ngày
15/8/2020).
c) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt trong toàn ngành, lập
thành tích thiết thực chào mừng 75 năm Ngày truyền thống và chào mừng Đại
hội Đảng các cấp. Tổng kết phong trào thi đua, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh,
Giám đốc Sở Nội vụ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong đợt thi đua nhân dịp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm
Ngày truyền thống.
d) Kịp thời tham mưu ban hành kế hoạch chi tiết chương trình giao lưu
thể thao, chương trình gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống, thành lập Ban Tổ
chức hoặc các Tiểu ban phục vụ, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất,
kinh phí, xây dựng các kế hoạch, chương trình chi tiết, cụ thể, phối hợp tổ
chức các hoạt động đạt kết quả.
2. Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh thuộc
Sở Nội vụ
Căn cứ vào kế hoạch này, các đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch,
chương trình hoạt động; tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, phong
phú và thiết thực (tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi, giao lưu, tìm hiểu
truyền thống...); phát động phong trào thi đua sâu rộng trong hội viên, đoàn
viên tích cực lập thành tích chào mừng, kỷ niệm ngày truyền thống của
ngành.
3. Các phòng, các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở:
Căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của cơ đơn vị, chủ động
xây dựng kế hoạch, tích cực thi đua lập thành tích và tham gia các hoạt động
chào mừng 75 năm Ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước do Sở
Nội vụ tổ chức, phối hợp với Văn phòng sở chuẩn bị các nội dung hướng đến
ngày truyền thống của ngành.
4. Đối với phòng Tổ chức cán bộ (phòng Tổ chức - Hành chính,
Văn phòng) các sở, ban, ngành; 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, ngành nội vụ tỉnh
Lạng Sơn 75 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 75 năm Ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước,
chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.
c) Hưởng ứng, tham gia chương trình giao lưu thể thao do Sở Nội vụ tổ
chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của ngành.
Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức,
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người lao động trong toàn ngành đoàn kết, chủ động, phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ, các nội dung đã phát động thi đua.
Các phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc, các đoàn thể thuộc
Sở nghiêm túc triển khai thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình triển
khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh, đề
nghị phản ánh về Văn phòng Sở Nội vụ để điều chỉnh nội dung kế hoạch cho
phù hợp./.
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (BC);
- UBND tỉnh (BC);
- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La (đơn vị Trưởng cụm
thi đua các tỉnh miền núi, biên giới phía bắc);
- Cụm TĐ các cơ quan TMTH tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ các huyện, TP;
- Đảng ủy Sở NV;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các đoàn thể thuộc SNV;
- Các phòng, CQ, ĐV thuộc, trực thuộc Sở;
- Website Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP.
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