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PHÁT ĐỘNG 

Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn  

(15/6/1933 - 15/6/2023) 
 

Thực hiện Kế hoạc số 52/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 

90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023).  

Hưởng ứng phương châm hành động của UBND tỉnh với chủ đề: “Đảng 

bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, sáng tạo, 

thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)”, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Sở Nội vụ từ nay đến hết ngày 31/5/2023 với chủ đề, nội dung thi 

đua cụ thể như sau: 

I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

Ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn “đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích 

phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất chào 

mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

(15/6/1933 - 15/6/2023)”. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ, tạo khí thế thi đua 

sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực công tác. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi 

đua của UBND tỉnh và của ngành phát động. Gắn phong trào thi đua với thực 

hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 

thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), các nội dung “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

2. Thi đua đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được 

UBND tỉnh giao; mỗi phòng, đơn vị thi đua có nhiều sáng kiến, nhiều mô hình 

mới hoặc giải pháp đột phá trong công tác, góp phần nâng cao năng suất, chất 

lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

3. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát 

động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 
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4. Thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện, 

nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, UBND cấp huyện (DDCI). 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 cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Siết 

chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, 

đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2025. 

5. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và trong hoạt động của cơ quan 

hành chính, tạo niềm tin và đồng thuận trong nọi bộ, góp phần thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.Tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết, phát huy 

trí tuệ tập thể, đổi mới tham mưu hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các 

nhiệm vụ được giao trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2023. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các Chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo, 

quán triệt về mục đích, ý nghĩa của Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. 

Các phòng, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả. 

2. Lựa chọn xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu hoặc 01 công trình, 

phần việc cụ thể thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023). 

3. Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng phong trào thi đua; quan tâm phát 

hiện, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới xuất hiện từ phong 

trào thi đua. 

4. Kết thúc đợt thi đua, tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp 

thời theo thẩm quyền; lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nhất đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 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 (bộ phận thường trực của Hội đồng TĐKT Sở) chủ 

trì phối hợp với Công đoàn cơ sở lựa chọn xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu 

hoặc 01 công trình, phần việc cụ thể thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày 

truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023). 
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Tổ chức triển khai và thực hiện nội dung phong trào thi đua, khi kết thúc 

đợt thi đua, tổ chức tổng kết, hướng dẫn bình xét khen thưởng, tổng hợp, thẩm 

định thành tích của các tập thể, cá nhân 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 Sở Nội vụ hưởng 

ứng phong trào thi đua với một khí thế mới, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 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); 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 
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