UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /PĐ- SNgV

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2021

PHÁT ĐỘNG
Phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ, chính trị công tác năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Chỉ thị số
02/CT-UBND, ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh
năm 2021; nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết của Chi bộ Sở Ngoại vụ nhiệm
kỳ 2020-2025 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Sở Ngoại vụ
phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Động viên, khích lệ, tạo không khí phong trào thi đua sôi nổi của toàn
thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hưởng ứng lập thành
tích thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước,
của tỉnh, của ngành, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
năm 2021.
2. Phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của Cấp uỷ chi bộ, thủ trưởng
cơ quan, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Lãnh đạo chủ chốt các phòng
chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào
thi đua. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ kỷ
cương trách nhiệm, văn hóa, gương mẫu, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ của từng
cá nhân, từng đơn vị và cơ quan, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo bước đột phá
trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
1.Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị
về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Phổ biến, tuyên tuyền, động viên tinh thần công chức, viên chức, người
lao động thực hiện phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 01/CTUBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh với chủ đề xuyên suốt của năm 2021:
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“Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo
bứt phá”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/01/2021 phát động thi đua thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020 và
các phong trào thi đua của Ngành, của tỉnh phát động bám sát tinh thần chỉ đạo
tại Công văn số 1707/UBND-THNC ngày 29/12/2020 về giao thực hiện18 nhóm
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2021; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/12/2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kết
quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn
của đất nước, của tỉnh: chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 131 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); Kỷ niệm 190 năm ngày thành
lập tỉnh Lạng Sơn; kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ...; tiếp
tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025:
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; “Lạng Sơn cùng cả nước
chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì
người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”...
2. Phát động phong trào thi đua khí thế sôi nổi trong tập thể, cá nhân cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở “Cán bộ đối ngoại trách
nhiệm, kỷ cương, có tinh thần vượt khó,năng động sáng tạo”; đổi mới phương
thức thi đua, phát huy tính chủ động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức tích
cực rèn luyện, tự học tập và bồi dưỡng, nghiên cứu nâng cao chất lượng tham
mưu, giải quyết công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong
thực hiện nhiệm vụ , nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về lĩnh vực đối ngoại
và quản lí biên giới lãnh thổ quốc gia; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi
các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.
- Đẩy mạnh công tác đối ngoại toàn diện trên các mặt: Đối ngoại Đảng,
ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các
thỏa thuận hợp tác đã đạt được, phát huy có hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có
giữa Lạng Sơn và Quảng Tây, Trung Quốc; tiếp tục mở rộng, phát triển quan hệ
với các địa phương khác của Trung Quốc (như: Vân Nam, Quảng Đông) và các
đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Pháp, EU và các đối tác tiềm năng mới,
các tổ chức quốc tế, tài chính kinh tế, các cơ quan đại diện nước ngoài. Đẩy
mạnh và đổi mới phương thức xúc tiến vận động, thu hút vốn FDI, ODA, NGO
vào địa bàn tỉnh; tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường cho các sản phẩm chủ lực
của tỉnh.
- Tập trung chỉ đạo, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành
phố của tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã đăng
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ký với UBND tỉnh năm 2021: Xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại tỉnh giai đoạn 2021-2025; Thiết lập
quan hệ hợp tác cấp địa phương với 01 – 02 địa phương/đơn vị cấp huyện, thành
phố của Nhật Bản; Kêu gọi các nguồn tài trợ trình tự thủ tục hồ sơ trình
UNESCO công nhận dãy núi đá vôi và Thung lũng Bắc Sơn là di sản thế
giới/công viên địa chất toàn cầu; Tham mưu Phê chuẩn đưa vào vận hành chính
thức tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hoá khu vực 1088/2-1089 thuộc cặp
cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan theo thoả thuận của hai nước;
Hoàn thành kiến nghị trình cấp thẩm quyền hai nước Việt Nam – Trung Quốc
phê chuẩn áp dụng thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma –
Ái Điểm bổ sung vào phụ lục của Hiệp đinh về Cửa khẩu và Quy chế quản lý
cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Tiếp tục tham mưu triển
khai thực hiện tốt 03 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc;
kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc phát sinh, vi phạm Hiệp định trên biên giới.
- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiến thức về công tác
đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng
nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của
tỉnh, tiếp tục cải tiến chất lượng công tác thông tin, kinh tế, văn hóa đối ngoại,
tăng cường giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế,
đặc biệt là chính sách thu hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến
đầu tư tại địa phương.
3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tác phong làm việc, ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; cải tiến nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp Sở, phấn đấu đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất trong thực thi
công vụ.
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan; tăng cường và đổi
mới phương thức công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát ý thức chấp hành kỷ luật
kỉ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nghiêm túc
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng tích cực của đội ngũ
CBCCVCLĐ trong cơ quan.
4. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền và các
tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, tham gia tích cực
các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội.
5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua gắn với sơ kết,
tổng kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao để đánh giá thực chất những
kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế và rút ra cách làm hay, kinh
nghiệm tốt, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến cho việc tổ
chức các phong trào thi đua tiếp theo. Chú trọng khen thưởng công chức, viên
chức chuyên môn nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua, khen thưởng thường
xuyên và thi đua, khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao cho Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Sở
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Phát động; tham mưu sơ
kết, tổng kết phong trào thi đua, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trung tâm thuộc Sở có trách
nhiệm quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động; tổ chức thực hiện phong trào thi đua chất lượng, hiệu quả; đề
xuất các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi
đua để trình, xét khen thưởng theo quy định.
3. Hội đồng thi đua -khen thưởng Sở có trách nhiệm tham mưu cho Giám
đốc Sở lựa chọn các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong
phong trào thi đua để xét khen thưởng theo thẩm quyền; xét, trình cấp có thẩm
quyền khen thưởng theo quy định.
Trên tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo ý chí quyết tâm, phát huy tinh
thần tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Giám
đốc Sở Ngoại vụ và Ban Chấp hành Công đoàn đề nghị mỗi cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động nêu cao trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào
thi đua đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan,
góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban TĐKT - Sở Nội vụ;
- Các đơn vị thành viên Cụm TĐTMTH;
- Lãnh đạo Sở:
- Hội đồng TĐKT Sở;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Các phòng CM,NV của Sở, Trung tâm TTDVĐN;
- Lưu VT, VP.
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