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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “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” giai đoạn 2021 - 2025 

  

  

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND, ngày 23/6/2022 về Tổ chức thực 

hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 01/7/2022 về Tổ 

chức thực hiện Phong trào thi đua “ Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người 

nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 

160/KH-UBND ngày 13/7/2022 về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 của  UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa việc triển khai các nội dung Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng 

cả nước xây dựng nông thôn mới",“ Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người 

nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh gắn với chức năng 

nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan. Phát huy sức mạnh tham mưu, tổng hợp của công chức, viên chức, 

người lao động, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 

- 2025. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với những nội dung, chức năng 

nhiệm vụ đối ngoại cụ thể; đảm bảo thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, 

tránh phô trương, hình thức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức học tập, nghiên 

cứu về quan điểm, chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới, chương trình 

giảm nghèo của Đảng và của Nhà nước theo Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, 

Chương trình, Kế hoạch và các văn bản khác liên quan đến tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua “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” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.   
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2. Phong trào thi đua phải bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của ngành; 

đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính và 

chuyển đổi số thuộc thẩm quyền quản lý, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn 

thể trong sạch, vững mạnh. 

3. Vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan chủ động, 

tích cực nghiên cứu, gắn hoạt động tham mưu mở rộng hợp tác quốc tế, xúc tiến 

vận động tài trợ, các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo với giúp đỡ ủng hộ các 

huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn, tham gia tích cực, hưởng ứng các 

phong trào đóng góp, ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện như: Quỹ vì nghười 

nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai…; đồng thời huy động các doanh nghiệp, tập 

thể, cá nhân trong nước và quốc tế có những việc làm thiết thực, tham gia đóng 

góp công sức trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, địa bàn nghèo, 

người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

4. Gắn phong trào thi đua với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động viên 

công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các hoạt động phong 

trào thi đua trên mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

5. Quá trình triển khai thực hiện kịp thời lựa chọn, tổ chức biểu dương, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các 

mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới để 

công chức, viên chức người lao động học tập và noi theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển 

khai đến công chức, viên chức và người lao động chủ động sáng tạo, tích cực 

tham mưu và hưởng ứng thực hiện những nội dung trong Kế hoạch. 

2. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong 

trào thi đua xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo; tham mưu thực 

hiện sơ kết, tổng kết, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

nhiều thành tích để kịp thời cổ vũ, động viên phong trào thi đua. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "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” giai đoạn 2021 - 2025 của Sở 

Ngoại vụ./.  

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Ban TĐKT (Sở Nội vụ); 

- Các đơn vị trong Cụm thi đua TMTH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, CM, NV, Trung tâm; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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