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PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2021 
 

                

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Là năm đầu triển khai thực hiện 

các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; năm đầu thực 

hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030) và Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; là năm tổ chức bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kỷ niệm 76 năm 

ngày thành lập ngành Nội vụ ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước 

(28/8/1945 -28/8/2021); chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII. Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động 

tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, với chủ đề “Đoàn kết, sáng 

tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào thi đua yêu nước ngành 

Nội vụ năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát động với chủ đề: “Đoàn kết, trách 

nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ”; nhằm tiếp tục phát 

huy những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ trong những năm qua. 

Căn cứ các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản thi hành 

Luật Thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại văn bản số 667/BNV-

VP ngày 19/02/2021 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn và phát động phong trào thi 

đua năm 2021, Cụm trưởng Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi 

phía Bắc năm 2021 phát động Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

ngành Nội vụ năm 2021, với những nội dung chủ yếu sau: 
 

I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

Các sở Nội vụ thuộc Cụm thi đua với mục tiêu: “Đoàn kết, kỷ cương; hành 

động, sáng tạo, hiệu quả; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ”. 
  

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của BCHTW khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW khóa XII về “Tiếp tục đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị 
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sự nghiệp công lập”; sắp xếp các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và 

UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ;  

2. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp; tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công 

sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, thực thi công vụ, ý thức 

trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong các đơn vị của Cụm Thi đua. 

3. Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; nâng cao tinh thần, trách 

nhiệm, chất lượng tham mưu, đề xuất đối với các lĩnh vực công tác được giao; tiếp 

tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động quản 

lý hành chính trong cơ quan và hoạt động của ngành Nội vụ; tăng cường công tác 

giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho công chức, viên chức và người lao 

động trong ngành. 

 4. Tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở địa phương.  

5. Thi đua hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chương trình công tác, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao trong năm 2021 trên các lĩnh vực công tác của ngành với tiến 

độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất. Đặc biệt là các chỉ tiêu đăng ký, giao 

ước thi đua theo tiêu chí chấm điểm thi đua của Cụm năm 2021. 

6. Phấn đấu có từ 80% trở lên công chức, viên chức và người lao động xếp loại 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

7. Đảng bộ Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm Thi đua phấn đấu được đánh giá 

là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững 

mạnh; cơ quan đạt danh hiệu văn hóa. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sở Nội vụ các tỉnh trong Cụm Thi đua chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, nội dung 

thi đua cụ thể, đề ra các biện pháp và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ đã giao ước thi đua năm 2021. Định kỳ 6 tháng và năm tổng hợp kết 

quả, báo cáo Cụm trưởng để tổng báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./.  

 

 Nơi nhận: 

- Hội đồng TĐ-KT Bộ Nội vụ; 

- Văn phòng Bộ Nội vụ;  

- Sở Nội vụ các tỉnh: Hòa Bình, Bắc Kạn, 

Bắc Giang, Thái  Nguyên, Tuyên Quang, 

Yên Bái; 

- Lưu: VT, CTĐ. 

CỤM TRƯỞNG CỤM THI ĐUA 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

TỈNH PHÚ THỌ 

Ngô Đức Thịnh 
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