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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 2022 
 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022.  

Năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu Nghị 

quyết đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2021 - 2025 của tỉnh. Hưởng ứng phương châm hành động năm 2022 của Bộ 

Nội vụ “Đoàn  kết,  kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả” và của UBND 
tỉnh “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt 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, tranh thủ thời cơ, bám sát thực tiễn, hành động quyết 
liệt, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công 

tác của toàn ngành Nội vụ năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phát động phong 
trào thi đua trong toàn ngành Nội vụ từ nay đến hết 31/12/2022 với chủ đề, nội 

dung thi đua cụ thể như sau: 

I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

Ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 

đoàn kết, gương mẫu, hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo bứt phá, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. 

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 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của 
Bộ Chính trị và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-
TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động thi đua thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm 

(2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng”; Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, trong đó chú 

trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào  thi 
đua bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm của ngành Nội vụ, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 
18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
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2. Thi đua hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu về tiến độ, đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2022:  

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 2022, cụ thể: 

2.1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành, sửa đổi các cơ chế, chính sách liên 

quan đến lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn: Quy chế quản lý hoạt động tín ngưỡng 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, 

công chức, viên chức được cử đi đào tạo; chính sách thu hút người có trình độ 
chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết 

111/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh) và chính sách về viếng thân nhân cán bộ, 
công chức, viên chức (sửa đổi Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh). 

2.2. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, 
giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2030; tổ chức triển khai thực hiện 

các Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Xây 
dựng và triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND các huyện, thành phố và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ 
chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2.3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Nghị 
định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh 

giản biên chế giai đoạn 2022-2030. 

2.4. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình Chính phủ xem xét, trình Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội quyết định; thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân 

phố năm 2022; Tiếp tục triển khai thực hiện Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy 
các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

2.5. Tham mưu công tác tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng, đào tạo, bồi 

dưỡng các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; quản lý, theo dõi, 
hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách, đối với đội ngũ cán bộ công chức 

cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố  đảm 
bảo kịp thời đúng quy định.. 

2.6. Chủ trì tổ chức các hoạt động của Cụm thi đua Sở Nội vụ 7 tỉnh miền 
núi biên giới phía Bắc năm 2022 (với vai trò đơn vị Trưởng cụm thi đua). 

2.7. 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. 
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2.8. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các 
lĩnh vực công tác quản lý nhà nước của ngành: thi đua, khen thưởng, văn thư, 

lưu trữ, tín ngưỡng, tôn giáo, công tác thanh niên, công tác quản lý hội, tổ chức 
phi chính phủ…; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các nội dung, nhiệm 
vụ có liên quan đến các lĩnh vực của ngành Nội vụ. 

2.9. Triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ theo 
chương trình, kế hoạch, các nhiệm vụ phát sinh do UBND tỉnh giao; tập trung 

chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đổi mới giao cho các phòng triển khai 
thực hiện trong năm. 

2.10. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

tại cơ quan theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh.  

3. 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 đã đề ra theo chương trình, kế hoạch. 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.  

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 2022 
đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.  

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, lãnh đạo 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 2022 đã đề ra./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ; 
- Hội đồng TĐKT tỉnh; 
- Các Sở Nội vụ trong CTĐ 7 tỉnh MNBGPB; 
- Các đơn vị trong Cụm thi đua TMTH tỉnh; 
- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; 
- Các tổ chức đoàn thể Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 
- CC,VC, NLĐ Sở (qua VNPT-iOffice); 
- Phòng Nội vụ các huyện, TP; 
- Website Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 
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