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PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 

Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Trong 6 tháng 

đầu năm 2022, Ban Dân tộc cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế 

hoạch, chương trình công tác đề ra. Nhằm tiếp tục hưởng ứng và phấn đấu thực 

hiện thắng lợi phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 và đưa các phong trào 

thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng đến toàn thể công chức, người lao động, Ban 

Dân tộc phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 với các nội dung 

như sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả 

các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 

2022 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết thi đua phấn đấu hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Tiếp tục thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và 

những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan.  

3. Cấp ủy Chi bộ, các tổ Đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đoàn thể 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập thể, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào 

thi đua do các cấp và cơ quan phát động nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, góp phần tích cực vào việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

4. Xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, vững mạnh, giỏi chuyên môn 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng tập thể đoàn 

kết, xây dựng cơ quan đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa”, đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

an ninh, trật tự; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng tổ chức 

công đoàn vững mạnh xuất sắc. 

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua và các 

chủ trương, quy định về thi đua, khen thưởng qua đó kịp thời chấn chỉnh những 

hạn chế, yếu kém trong thực hiện. 

6. Công chức, người lao động Ban Dân tộc phát huy vai trò, trách nhiệm, 

đổi mới, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, nâng cao hiệu 

quả, chất lượng công tác chuyên môn, hoàn thành các Chương trình, nhiệm vụ 
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công tác trong năm 2022; đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, cải cách thủ 

tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo phục vụ 

tốt nhất tổ chức và cá nhân; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

văn hóa công vụ; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong thực thi công vụ. 

Để phong trào thi đua 6 tháng cuối năm thực sự có chất lượng và hiệu 

quả, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn thuộc Ban kêu 

gọi toàn thể công chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi 

đua quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối 

năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

- Các đơn vị trong khối TĐ các CQTMTH; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trang thông tin điện tử Ban; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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