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PHÁT ĐỘNG 

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị ngành Ngoại giao năm 2022 

 

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2022 do Bộ Ngoại giao phát động 

tại Công văn số 1128/BNG-TĐKT ngày 28/3/2022 về chủ đề thi đua năm 2022 của 

Bộ Ngoại giao; lập thành tích chào mừng 77 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao 

Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2022); Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào 

thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Ngoại giao năm 2022 tới toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức như sau: 

I. CHỦ ĐỀ PHONG TRÀO THI ĐUA 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với công tác đối 

ngoại của tỉnh Lạng Sơn theo chủ đề thi đua của Bộ Ngoại giao “Ngoại giao Việt 

Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, sáng tạo vì phát triển đất 

nước”. 

II. MỤC TIÊU THI ĐUA  

- Động viên toàn thể công chức, viên chức, lao động trong cơ quan phát huy 

truyền thống thi đua ái quốc, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực phấn 

đấu, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022. 

- Kịp  thời  phát  hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nêu 

gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, 

tạo sự lan toả trong cơ quan. 

III. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

Công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ Lạng Sơn hưởng ứng phát 

động của Bộ Ngoại giao với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, 

hiện đại, chuyên nghiệp, sáng tạo vì phát triển đất nước”;  quyết tâm thi đua hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm 

ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2022), cụ thể: 
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1. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh 

uỷ, HĐND, UBND tỉnh đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tham mưu công tác đối ngoại 

Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; Kết hợp giữa ngoại giao chính trị, 

ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, thiết lập, mở rộng và đi vào chiều sâu quan 

hệ hợp tác phát triển với nhiều địa phương, đối tác quốc tế, chú trọng nâng cao chất 

lượng hiệu quả công tác kinh tế đối ngoại; quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ 

quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

2. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng nhiệm vụ trong 

tình hình mới; tham mưu cho cấp uỷ tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện phong trào 

thi đua chào mừng Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 

28/8/2022) gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”.  

3. Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, triển khai có hiệu quả công  tác 

đối ngoại, chủ động và tăng cường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động đối 

ngoại toàn diện và sâu rộng, triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực với các địa 

phương và đối tác nước ngoài, nhất là với nước láng giềng Trung Quốc. Làm tốt công 

tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ và triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý 

về biên giới; công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các văn kiện pháp lý về biên 

giới; phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, cửa khẩu; 

thúc đẩy giải quyết dứt điểm các vụ việc, khu vực còn tồn đọng. 

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin xây dựng nền hành chính hiện đại, gắn cải cách hành chính 

với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

5. Thi đua thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; hưởng 

ứng mạnh mẽ phong trào thi đua sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đổi mới tư duy, tác 

phong và phương pháp làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại; rèn luyện phẩm 

chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng lành mạnh, tác phong thái độ lịch sự, 

nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện tốt văn hóa, đạo đức công vụ; xây dựng cơ quan 

Sở Ngoại vụ an toàn, cơ quan văn hóa, công sở văn minh, xanh, sạch đẹp.  

6. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tinh 

thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp 

vụ, ngoại ngữ, kỹ năng chuyển đối sô, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên 

chức ngoại vụ địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đối ngoại trong tình 

hình mới.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trung tâm thuộc Sở có trách nhiệm 

quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; tổ 

chức thực hiện tốt phong trào thi đua chất lượng, hiệu quả. Văn phòng Sở có trách 

nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua; 

kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua; đề xuất biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

2. 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 đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở quán triệt nghiêm túc nội dung thi đua 

đến từng công chức, viên chức, người lao động nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm, 

tích cực hưởng ứng triển khai phong trào thi đua bằng những giải pháp, việc làm vụ 

thể hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2022 của cơ quan./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; 

- Cụm thi đua 7 tỉnh-BNG; 
 

- Các đơn vị thành viên Cụm TĐTMTH;  
- Lãnh đạo Sở:  
- Hội đồng TĐKT Sở;  
- Các phòng CM, NV thuộc Sở và Trung tâm;  
- Trang Thông tin điện tử của Sở; Trịnh Tuyết Mai 
- Lưu VT.  
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