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V/v phát động phong trào thi đua
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Kính gửi: Các phòng, ban, chi cục thuộc Sở Nội vụ.
Để thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện
quan trọng của đất nước, của Bộ, ngành và của tỉnh trong năm 2020: Kỷ niệm 90
năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp, tiến
tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, và đặc biệt là kỷ niệm 75 năm
ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước … Giám
đốc Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động của Sở Nội vụ nhằm hoàn thành toàn diện, vượt mức các
mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 với chủ đề “Kỷ cương, năng động, sáng tạo, tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ”.
Nội dung thi đua tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:
1. Mục tiêu thi đua:
- Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn
thành toàn diện và vượt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ do Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh giao góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV.
- Phát hiện nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến tác động sâu sắc đến
hiệu quả công việc, tạo bước chuyển biến về nhận thức nhằm nâng cao chất
lượng phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị,
công tác chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
- Khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua để phổ biến, nhân rộng.
2. Nội dung thi đua:
2.1. Các phòng, ban, chi cục tập trung thực hiện hoàn thành toàn diện và
vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020 và cả giai đoạn
2016 – 2020 gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 4 chương trình công
tác trọng tâm, 19 đề án của Ban Chấp hành Đản bộ tỉnh, đặc biệt là những đề án
có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực ngành Nội vụ phụ trách, góp phần
hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai
khóa XV.

2.2. Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ thực hiện nghiêm các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ
quan, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia các
hoạt động Đoàn thể. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các yêu cầu chuẩn mực về thi đua
thực hiện văn hóa công sở theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của
Thủ tướng Chính phủ.
2.3. Triển khai tích cực có hiệu quả các hoạt động tiến tới Đại hội Thi
đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, Đại hội Đảng các cấp; tổ chức tốt Hội
nghị điển hình tiến tiến tại cơ quan đảm bảo chất lượng và tiến độ theo hướng
dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng
các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua
sôi nổi giữa các phòng, ban, đơn vị.
2.4. Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển mỗi
cán bộ, công chức, viên chức cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, ý thức
trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ “nói đi đôi với làm”;
căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực tham mưu những
giải pháp, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần thực
hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Góp phần xây dựng đội ngũ
cán bộ của Sở Nội vụ có năng lực, phẩm chất, thạo chuyên môn; ngăn chặn đẩy
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
đấu tranh phòng chống tham ô, tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong
sạch, vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.
2.5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành
chính; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị
trong việc triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích, cải cách thủ tục hành chính theo
hướng cắt giảm 30% thời gian giải quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ. Gắn trách nhiệm cụ thể của người
đứng đầu với cải cách hành chính.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều
hành và giải quyết công việc trong hoạt động nội bộ của đơn vị. 100% cán bộ,
công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi công việc hàng
ngày, 100% văn bản đi được tạo lập hồ sơ công việc, trình ký và ký chữ ký số
trên Phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Tích cực viết tin bài đăng tải trên
cổng Thông tin điện tử của Sở.
2.6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh
kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Tăng cường, quản lý chặt chẽ, đảm bảo tiết

kiệm chi ngân sách nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý, tinh giản biên chế,
điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.
2.7. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, công khai, minh
bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua
phong trào thi đua phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các
phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời góp phần thực hiện
tháng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của ngành và của tỉnh năm 2020.
3. Tổ chức thực hiện:
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nội dung thi đua trên, Giám đốc
Sở Nội vụ yêu cầu:
3.1. Các phòng, ban, chi cục căn cứ kế hoạch công tác năm 2020 tổ chức
quán triệt đến cán bộ, công chức và người lao động thi đua hoàn thành toàn diện
và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.
3.2. Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan
tích cực và chủ động tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2020; tập
trung tuyên truyền, phổ biến để nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua.
3.3. Các thành viên Hội đồng TĐKT Sở Nội vụ chủ động đôn đốc, kiểm
tra theo dõi việc thực hiện phong trào thi đua, kịp thời tham mưu cho Giám đốc
Sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Yêu cầu các phòng, ban, chi cục tổ chức triển khai thực hiện tốt phong
trào thi đua, phấn đầu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ
được giao năm 2020./.
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