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V/v triển khai nhiệm vụ trong       

Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh trung 

du và miền núi phía Bắc năm 2021  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Phú Thọ, ngày      tháng 3 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ các tỉnh: Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn, 

            Tuyên Quang,  Bắc Giang, Yên Bái. 

 
 Thực hiện văn bản số 667/BNV-VP ngày 19/02/2021 của Bộ Nội vụ về 

việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021, ngày 25/02/2021 

Cụm trưởng Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã 

phát động phong trào thi đua năm 2021 trong cụm. 

 Để kịp thời triển khai các hoạt động của Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh 

Trung du và miền núi phía Bắc đảm bảo kịp thời và hiệu quả, Cụm trưởng Cụm 

thi đua trân trọng đề nghị các đơn vị thành viên một số nội dung như sau: 
 

 1. Về tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động của Cụm năm 

2021 

 Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua của Cụm năm 2020 (tại tỉnh Thái 

Nguyên) các đơn vị thành viên cụm đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 

2021. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid – 19) đang 

diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan, cần hạn chế tập trung đông 

người. Do vậy, Cụm trưởng đề nghị không tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 

hoạt động của cụm 

 2. Về các văn bản xin ý kiến tham gia của các đơn vị thành viên 

Cụm 

 Sau khi thống nhất với Cụm phó Cụm thi đua (Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Giang) về dự thảo các văn bản (Quy chế hoạt động của Cụm thi đua; Bảng tiêu 

chí chấm điểm thi đua năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua năm 

2021), Cụm trưởng Cụm thi đua sẽ gửi văn bản xin ý kiến các đơn vị sau. 

 3. Về đăng ký thi đua năm 2021 

  Đề nghị các đơn vị căn cứ các nội dung hướng dẫn tại Văn bản số 

667/BNV-VP ngày 19/02/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động 

phong trào thi đua năm 2021 để đăng ký thi đua năm 2021 và gửi văn bản đăng 
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ký thi đua đến Cụm trưởng Cụm thi đua (thời hạn chậm nhất là ngày 

05/3/2021) để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. 

 

 4. Về công tác thông tin, liên lạc 

 Để việc thông tin liên lạc được nhanh chóng, kịp thời, đề nghị các đơn vị 

cung cấp thông tin (Họ và tên; số điện thoại) của công chức cơ quan được giao 

nhiệm vụ tham mưu các nội dung liên quan đến công tác Thi đua – Khen thưởng 

trong cụm để thuận tiện cho việc liên lạc./. 
  

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- GĐ, các Phó GĐ sở; 

- Chánh, Phó VP sở; 

- Lưu: VT,VP. 

 

TM. CỤM THI ĐUA 

CỤM TRƯỞNG 

 

 
 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ THỌ 

Ngô Đức Thịnh 
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