
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:         /SNgV-VP  

V/v đăng ký thi đua, khen 
thưởng năm 2022 

Lạng Sơn, ngày        tháng  02   năm 2022 
 

 
 

Kính gửi:    
 

 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn; 
- Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp; 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành; thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 

16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 
2022;  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch triển khai các 
nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn đăng ký nội 

dung thi đua năm 2022 như sau: 

1. Đăng ký tham gia phong trào thi đua 

Chủ đề thi đua: Thực hiện tinh thần định hướng công tác đối ngoại của 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII “tiếp tục phát huy vai trò tiên 

phong của đối ngoại” với mục tiêu: “Tạo lập và giữ vững môi trường, hoà bình, 

ổn định; huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước và nâng cao 

vị thế và uy tín của đất nước”, phấn đấu thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 

tiếp theo gắn với nhiệm vụ công tác đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn triển khai thích 

ứng với tình hình mới theo tinh thần “Chủ động, tích cực, toàn diện, sâu rộng, 

linh hoạt, hiệu quả, từ sớm, từ xa”; thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

trọng tâm, nhiệm vụ khó của Ngành 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 ”.và 

chủ đề của năm 2022:“ Tiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 

quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá” , phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. 

Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh Lạng Sơn và Cụm thi đua 
các cơ quan tham mưu tổng hợp phát động, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn đăng ký 
tham gia các phong trào thi đua cụ thể như: “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo, 
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không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát 
triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước chung sức, đồng lòng, thi đua 
phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.   

2. Nhiệm vụ chuyên môn 

- Phấn đấu hoàn thành đảm bảo thời gian, chất lượng tham mưu đối với 

các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; giảm tối đa nhiệm vụ thực 
hiện chậm muộn, không có nhiệm vụ không hoàn thành tại các phòng và đơn vị 

trực thuộc.  

- Phấn đấu 100% nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoàn 
thành tốt trở lên. 

- Phấn đấu 100% công chức, viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên., có ít nhất 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, người lao động đăng ký học tập làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí  Minh gắn với nhiệm vụ công tác thường 

xuyên, ít  nhất  một việc  làm cụ thể trong  công  tác, học tập thuộc  lĩnh vực 
nhiệm vụ của mình.  

- 100%  cán  bộ,  công  chức,  người  lao  động  đăng  ký  tích  cực  tham  
gia các hoạt động của đoàn thể; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan.  

- Phấn đấu xây dựng, bồi dưỡng ít nhất 01 tập thể điển hình tiên tiến trong 
năm 2022. 

3. Danh hiệu thi đua 

3.1 Tập thể: 

- Phấn đấu 100% tập thể phòng, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; 100% đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", trong đó 03 tập thể trở lên 
được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. 

- Phấn đấu các tổ chức Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt 
danh hiệu "Vững mạnh"; Cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá", 

được công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022. 

3.2. Cá nhân: 

- Phấn  đấu  100%  cán  bộ,  công  chức,  viên  chức  lao  động  hoàn  
thành  tốt nhiệm  vụ  trở  lên  trong đó  có  95%  trở  lên đạt  danh  hiệu "Lao 

động tiên tiến"; 15% đạt  danh  hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”. 
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- Phấn đấu 90% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công 
đoàn xuất sắc; 100% trở lên nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu "Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà" ; 90% trở lên đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu “Đoàn 
viên xuất sắc”. 

4. Khen thưởng 

4.1. Tập thể: Phấn đấu 50% trở lên tập thể đơn vị phòng được tặng giấy 

khen của Giám đốc Sở; 01 tập thể phòng trở lên được tặng Bằng khen của 
UBND tỉnh. 

4.2. Cá nhân:  30%  trở lên cá nhân công chức, viên chức, lao động được 
tặng giấy khen của Giám đốc Sở; 10% cá nhân công chức, lao động được đề nghị 
tặng bằng khen của UBND tỉnh.  

 5. Điểm đăng ký thi đua  

Căn cứ các chỉ tiêu thi đua Sở Ngoại vụ phấn đấu hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và đăng ký điểm thi đua cụ thể như sau: 

Đăng ký Điểm thi đua thi đua Cụm các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh 

Lạng Sơn đạt trên 145 điểm trong tổng điểm là 150. 

Trên đây là nội dung và chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2022 của Sở Ngoại 

vụ Lạng Sơn, trân trọng gửi Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, NV; 

- Trung Tâm TT&DVĐN; 
- Hội đồng TĐKT Sở; 
- Trang TTĐT của Sở; 
- Lưu:VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Trịnh Tuyết Mai 
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