UBND TỈNH LÀO CAI
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 847 /VPUBND-TCHC

Lào Cai, ngày 19 tháng 07 năm 2022

Về việc phát động phong trào thi
đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao Quý III năm 2022.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của
Đảng bộ tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 -2026
của tỉnh Lào Cai; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Văn phòng
UBND tỉnh phát động phong trào thi đua Quý III năm 2022 với những nội dung
như sau:
I. Mục đích, yêu cầu.
1. Mục đích:
Thông qua các phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên tập thể, cá
nhân phát huy sức mạnh tập thể; đồng thời khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn
đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ
tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối lần thứ XXIV; Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực học tập, rèn luyện
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được cấp
trên giao; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính,
cải tiến lề lối, phương pháp làm việc... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị của cơ quan, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022.
2. Yêu cầu:
- Triển khai đến các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng, đảm bảo 100%
công chức, viên chức và hợp đồng lao động hưởng ứng thi đua và thực hiện đạt
hiệu quả các nội dung thi đua.
- Tạo phong trào thi đua sôi nổi cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn
phòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng.
Khen thưởng trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua. Chú trọng xây dựng, bồi
dưỡng điển hình tiên tiến, tuyên truyền gương người tốt việc tốt để phong trào
thi đua phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.
II. Đối tượng thi đua.
- Tập thể các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn
phòng UBND tỉnh.
III. Nội dung thi đua.
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1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị và cơ quan nhà nước; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý
nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành
chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông
tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực,
hiệu quả.
2. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng
đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thi
đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan năm 2022.
3. Đẩy mạnh tổ chức triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả.
4. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất
nước, của tỉnh như: Ngày truyền thống các cơ quan Hành chính Nhà nước, Thi
đua chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(02/9/1945-02/9/2022).
5. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Phát hiện, tôn vinh,
khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc; tập thể, cá
nhân được khen thưởng phải có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan toả.
Quan tâm, lựa chọn ưu tiên khen thưởng cho công chức, viên chức và người lao
động không giữ chức vụ thuộc cơ quan.
* Chỉ tiêu thi đua cụ thể
(1). 100% tập thể các phòng, ban, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
98% công chức, viên chức và hợp đồng lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong
đó có 70% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
(2). 70% công chức, viên chức và hợp đồng lao động tham gia các hoạt
động văn nghệ, thể thao trong cơ quan và tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao
của khối Tham mưu - Tổng hợp, UBND tỉnh tổ chức.
(3). 100% công chức, viên chức và hợp đồng lao động tham gia nhiệt tình
vào các hoạt động xã hội; ủng hộ đồng bào bị thiên tai; giúp đỡ các xã theo
chương trình nông thôn mới.
IV. Thời gian thi đua: Từ tháng 7/2022 đến hết tháng 9/2022.
V. Tổ chức thực hiện.
- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến
binh, Hội Chữ thập đỏ Văn phòng phối hợp, tuyên truyền, vận động sâu rộng tới
các đoàn viên, hội viên và có kế hoạch tổ chức các hoạt động để hưởng ứng
phong trào thi đua.
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm triển khai, quán triệt
nội dung thi đua tới toàn thể công chức thuộc quyền quản lý. Giao Phòng Tổ
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chức Hành chính đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp để làm cơ sở bình xét thi
đua năm 2022;
Trên đây là phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao Quý III năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh. Yêu cầu các phòng, ban,
đơn vị; công chức, viên chức và hợp đồng lao động nghiêm túc thực hiện ./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TĐKT tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TCHC.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Quốc Nghĩa
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