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PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 6 THÁNG CUỐI NĂM 

Chào mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019) 

và 69 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2019) 

 

Thực hiện kế hoạch số 1757/KH-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019) và 69 năm Ngày 

Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2019). Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng 

phát động phong thi đua 6 tháng cuối năm với chủ đề: "Phát huy truyền thống 

quê hương cách mạng, quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 520 

năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019) và 69 năm Ngày Giải phóng Cao 

Bằng (03/10/1950 - 03/10/2019)". 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Tạo không khí thi đua sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019) và 69 năm Ngày 

Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2019). 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong cơ quan, đơn 

vị, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019. 

Phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua để nhân rộng, phổ biến và học tập. 

2. Yêu cầu 

Đợt thi đua được triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả và tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, viên chức và 

người lao động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

  

 



II. NỘI DUNG THI ĐUA 

 1. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở thi 

đua phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể góp phần thực hiện hoàn 

toàn thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. 

2. Thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh “ xây dựng cơ quan, đơn vị “ đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. 

3. Nâng 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; tiếp tục triển 

khai có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh giai đoạn 2016 – 

2020, trọng tâm là phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn 

mới”. Tập trung các nguồn lực nông thôn mới và giảm nghèo bền vững , phấn 

đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới và chỉ tiêu giảm nghèo năm 

2019. 

4. Đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước thông suốt, chất lượng và hiệu 

quả. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; triệt để thực hành tiết kiệm 

chống lãnh phí. 

5. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa và 

đạo đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc; tác phong công tác; thái độ phục vụ 

nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

6. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối 

ngoại. 

7. Phối hợp thực hiện tốt công tác tham gia phục vụ các hoạt động kỷ niệm 

520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng và 69 năm ngày giải phóng Cao Bằng. 

III. MỤC TIÊU PHẤN ĐÂU 

1. Đối với Tập thể 

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; 

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua; 

- Tích cực tham gia xây dựng các loại quỹ, các loại hoạt động nhân đạo, từ 

thiện góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối với cá nhân  

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương. 



- Gương mẫu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt 

trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Năng động, sáng tạo, có sáng  kiến, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong 

công tác. 

- Đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa 

học, lao động xuất sắc, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, có đóng góp chung xây 

dựng tỉnh Cao Bằng 

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện 

tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh . 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để phong trào thi đua thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đề nghị các toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phát huy 

truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, tự lực, tự cường ra sức thi đua 

quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT tỉnh (Ban TĐKT); 

- Khối TĐ các cơ quan TMTH; 

- Khối TĐ số 1 Bộ Ngoại giao; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn;  

- Trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP 

GIÁM ĐỐC 
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