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PHÁT ĐỘNG  

PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2023 

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2022. 

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn 

viên chức tỉnh phát động. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 

2023 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 năm 2023 với 

chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2023” với các nội dung chủ yếu sau:  

I. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của 

Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 

19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phát động thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế 

hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng”. Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi 

đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới 

cả nội dung và hình thức.  

2. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả 

chương trình mục tiêu quốc gia góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục đôn đốc, tăng cường kiểm 

tra việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 

nhằm giúp cơ sở tháo gỡ vướng mắc khó khăn để các chương trình, dự án, chính 

sách triển khai thực hiện hiệu quả, kết quả giải ngân kinh phí các chính sách đạt 

100% kế hoạch giao. 

3. Thi đua thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Thực hiện nghiêm túc Luật 

phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế 

dân chủ ở cơ quan.  

4. Tích cực hưởng ứng các đợt thi đua do các cấp, các ngành phát động. 

Tăng cường và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đồng thời quan tâm 

phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. 
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5. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng 

cơ quan đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa”, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 

tự”; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc. 

6. Mỗi công chức, người lao động nêu cao tinh thần tự giác, tích cực học 

tập; tham gia học tập tốt 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. 

7. Thực hiện nghiêm túc phong trào “Công chức, người lao động Ban Dân 

tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. 

Đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; sử dụng có 

hiệu quả thời gian làm việc; không gây khó khăn, phiền hà, hách dịch, cửa 

quyền, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân. 

8. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ thể thao; tham gia đầy đủ các hoạt 

động do ngành và các cấp phát động; tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

 II. MỤC TIÊU 

1. Phấn đấu hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 

của Ban đã đề ra.  

2. Phấn đấu 100% công chức và người lao động trong cơ quan hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên. Không có công chức, người lao động vi phạm các quy định 

của pháp luật. 

3. Phấn đấu 100% các phòng chuyên môn đạt danh hiệu thi đua từ “Tập 

thể lao động tiên tiến” trở lên. Trong đó có ít nhất 01 tập thể đạt “Tập thể lao 

động xuất sắc”. 

4. Xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, cơ quan đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự"; chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

5. 100% thủ tục hành chính của Ban được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  

6. 100% công chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, văn hóa công vụ. 

Trên cơ sở nội dung phát động phong trào thi đua này, Lãnh đạo Ban đề 

nghị toàn thể công chức, người lao động hưởng ứng tổ chức thực hiện có hiệu 

quả để phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của cơ quan 

trong năm 2023./. 
 

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; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

Bế Văn Hùng 
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