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PHÁT ĐỘNG 

Phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi 
 nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021 

 
  

 Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021.  

 Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua sáng tạo lập thành tích 
xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất, học tập phấn đấu thực hiện hoàn 
thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021. Đảng ủy, 
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải phát động phong trào thi đua sâu rộng trong 
toàn ngành với chủ đề:" Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt 
hành động, sáng tạo bứt phá". Cụ thể những nội dung trọng tâm sau: 

1. Phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán NSNN do UBND tỉnh giao:  

1.1. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán NSNN do UBND tỉnh giao 

- Phấn đấu Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê 
tông đạt 90,6%, tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 68%.   

- Tích cực tham mưu, chỉ đạo thực hiện các giải pháp giảm tai nạn giao 
thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên so với năm 2020. 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, dự toán NSNN và giải ngân 100% vốn 
được giao năm 2021. 

1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 
382a/QĐ-UBND ngày  24 /01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn 
giai đoạn 2021- 2025; hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông đối với 10 xã điểm 
trong Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, phấn đấu cứng hóa được 
trên 350Km mặt đường giao thông nông thôn. 

- Thi công hoàn thành tuyến Đường Khuổi Lào – Yên Lỗ, huyện Bình Gia 
thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ 3 thuộc Hợp phần khôi phục, cải tạo đường 
địa phương - Dự án đầu tư xây dựng và quản lý tài sản đường địa phương (Dự 
án LRAMP). 
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- Tập trung chỉ đạo 100% các phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh 
vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh 
doanh vận tải theo quy định tại Khoản 2 Điều 13, Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và 
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

- Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, trong đó 
100% nội dung biển báo được thay thế phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

- Hoàn thành thủ tục đầu tư, khởi công mới tuyến đường vào trung tâm xã 
Y Tịch, huyện Chi Lăng; Hoàn thành dứt điểm dự án Cầu Kỳ Cùng,thành phố 
Lạng Sơn (bao gồm tất cả các hạng mục); thực hiện quyết toán một số gói thầu, 
hạng mục thuộc dự án. 

2. Thi đua thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ 
quan, đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, “Cán bộ, công chức, viên chức 
tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tiếp tục tăng cường trách 
nhiệm của người đứng đầu trong thi hành công vụ, phát huy có hiệu quả về trách 
nhiệm nêu gương tại Quy định số 1877-QĐ/TU ngày 05/7/2019 của Ban thường 
vụ Đảng bộ tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, củng cố kiện 
toàn tổ chức bộ máy ngành theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, của tỉnh. 
Thực hiện có hiệu quả đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách 
nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước sử 
dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị. Không để tình trạng 
“nước đến chân mới nhảy”, đợi nhắc việc mới làm, chậm trễ trong xử lý các 
nhiệm vụ được giao mà người dân và cơ quan, tổ chức đang mong đợi. 

3. Thi đua xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 
xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan đạt chuẩn văn hoá. 

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen 
thưởng. Các cấp uỷ Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ 
đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những 
nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế 
nhanh, bền vững, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

- Phấn đấu cơ quan Sở Giao thông vận tải năm 2021 xếp loại đạt từ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% Công chức, người lao động hoàn thành nhiệm 
vụ, từ 85% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ và không có công chức, người lao động không hoàn thành nhiệm vụ; có từ  ít 
nhất 04 tập thể phòng, đạt “Tập thể lao động tiên tiến” phấn đấu có từ ít nhất 01 
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tập đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 100% Công chức, người lao động 
chấp hành tốt chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 

 4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm như thi 
đua:“Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lạng Sơn 
cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 
“Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”...; Đồng thời, tập trung đẩy 
mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề lập thành tích chào 
mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021. 

 Để phong trào thi đua, đạt hiệu quả thiết thực yêu cầu Trường các phòng, 
ban, đơn vị trong toàn ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể 
xây dựng nội dung, kế hoạch và tổ chức đăng ký thi đua, tạo thành khí thế thi 
đua sôi nổi, rộng khắp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh năm 2021./. 

 

 

  Nơi nhận:    
- Ban TĐKT tỉnh, Sở Nội Vụ; 
- Vụ TCCB, Bộ GTVT; 
- Sở Tài nguyên & Môi trường (Trưởng Cụm II); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 
- Công đoàn CS, Đoàn TN; 
- Các DN có hoạt động GTVT; 
- Lưu: VP, Vt. 

GIÁM ĐỐC 
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  Dương Công Vĩ 

 


