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PHÁT ĐỘNG
Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện
nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh
Lạng Sơn; là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hưởng ứng phương châm hành động năm 2021 của Bộ Nội vụ đề ra với
chủ đề “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả” và
Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng, an ninh năm 2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn với chủ đề “Siế t
chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyế t liê ̣t hành động, sáng tạo bứt
phá”, nhằm động viên công chức, viên chức, lao động ngành Nội vụ tỉnh Lạng
Sơn phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn,
thách thức, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh
Lạng Sơn phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Nội vụ với chủ đề, nội
dung thi đua cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA
“Siế t chă ̣t kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyế t liêṭ hành đô ̣ng, tích
cực, chủ động, sáng ta ̣o, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công
tác năm 2021”.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Tăng cường công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; những văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành tới toàn thể
công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Đồng thời, xây dựng
chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên tất cả các
lĩnh vực của ngành Nội vụ trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021-2025.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ
luật, kỷ cương; thực hiện tốt văn hóa và đạo đức công vụ; tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các
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cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CTUBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chủ đề năm
“Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt
phá”, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có
đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm
của từng cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong thi hành công vụ góp
phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu
quả, vì Nhân dân phục vụ.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên
chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của công
chức, viên chức; xây dựng hình ảnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
ngành Nội vụ chuẩn mực, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện
trong hoạt động công vụ. Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong thực hiện nhiệm vụ, trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất
cho người dân và doanh nghiệp.
3. Thi đua hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu về tiến độ, đảm bảo chất
lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2021
Tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới, sáng
tạo, tham mưu hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao
trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, cụ thể là:
3.1. Tham mưu triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.
3.2. Tham mưu HĐND, UBND tỉnh kịp thời triển khai đồng bộ, hiệu quả
thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo các Nghị định 107/2020/NĐ-CP,
108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
3.3. Tham mưu trình ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ
tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 2025; trình UBND tỉnh ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến
khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh
Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng giai
đoạn 2021 - 2025.
3.4. Tham mưu tổng kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải
cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và những năm tiếp theo; đề xuất
xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn và triển khai
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 - 2030.
3.5. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành
chính thành phố Lạng Sơn; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn,
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
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3.6. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Lễ trao tặng Danh
hiệu “Công dânLạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất, năm 2021 vào dịp kỷ niệm 190
năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; ban hành Đề án đổi mới công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
3.7. Tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển thanh
niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
3.8. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác
quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
3.9. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thanh tra chuyên ngành về
công tác nội vụ; xử lý nghiêm các vi phạm, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện các quyết định, kết luận, kiến nghị về thanh tra. Tiếp tục đổi
mới nội dung và phương pháp kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng
cường kiểm tra đột xuất và kiểm tra khi nhận được thông tin, phản ánh của
người dân và doanh nghiệp.
3.10. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ; tiếp tục
thực hiện tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập hồ sơ, tài liệu
điện tử vào lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 -2025” năm 2021 theo
lộ trình của Đề án; thu, nộp tài liệu đã đến hạn nộp lưu từ các cơ quan tổ chức
vào Lưu trữ lịch sử theo quy định; sưu tầm; bảo quản, tu bổ; phát huy giá trị tài
liệu dưới nhiều hình thức tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp
cận tài liệu.
3.11. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đổi mới phương
thức làm việc cho phù hợp; khắc phục khó khăn, đảm bảo thực hiện có hiệu quả,
chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch và
những nhiệm vụ phát sinh đột xuất. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, thực hiện
rút kinh nghiệm và sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế của các tập thể, cá
nhân còn để xảy ra sai sót, hạn chế trong công tác tham mưu, triển khai thực
hiện.
4. Thi đua xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, các đoàn thể vững mạnh toàn diện
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 và tổng kết 05 năm thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt
Quy chế dân chủ cơ sở, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, phấn đấu xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn thể đạt vững mạnh toàn diện.
5. Thi đua đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
và xây dựng điển hình tiên tiến
Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, nhằm đẩy
nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành
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đã đề ra theo chương trình, kế hoạch, trong đó tập trung phát động phong trào
thi đua triển khai có hiệu quả công tác tổ chức bầu cử và các hoạt động thiết
thực, hiệu quả, chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn
(04/11/1831-04/11/2021).
Qua các phong trào thi đua, kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết để biểu dương,
tôn vinh các điển hình tiên tiến của ngành, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành cũng
như trên địa bàn toàn tỉnh. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành
tích đột xuất; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp công tác, lao
động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị trong ngành Nội vụ tuyên truyền, triển
khai đến công chức, viên chức, lao động về phong trào thi đua, cụ thể hóa các
nội dung thi đua trong từng nhiệm vụ công tác với khí thế sôi nổi, hiệu quả,
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2. Giao Văn phòng Sở Nội vụ (bộ phận thường trực của Hội đồng TĐKT
Sở) tổ chức triển khai và thực hiện nội dung phong trào thi đua, hướng dẫn bình
xét khen thưởng, tổng hợp, thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân năm
2021 đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn kêu gọi
toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Nội vụ hưởng
ứng phong trào thi đua với một khí thế mới, phát huy cao độ tinh thần yêu nước,
tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra./.
Nơi nhận:
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