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PHÁT ĐỘNG 

Phong trào Thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử 
 đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập 
tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021) 

  

 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021). Sở 
Giao thông vận tải phát động phong trào thi đua đặc biệt đến toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. 

1. Chủ đề thi đua:  

“Phát huy truyền thống anh hùng, khát vọng xây dựng quê hương giàu 
đẹp, quyết tâm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, thi đua thực 
hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 190 năm 
ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”. 

2. Nội dung thi đua: 

a/Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng 
Bộ; cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành 
về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, 
chủ động tham gia bầu cử của các cử tri. 

- Nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bầu cử 
bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an 
toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi 
bầu từ  95% trở lên, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu đại biểu theo quy định.   

- Phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp 
thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. Có các phương án chủ 
động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể diễn ra trong thời 
gian tiến hành bầu cử. Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 
giao thông luôn thông suốt, thuận tiện, an toàn. 
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b/ Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập 
tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, 
quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả theo 
chức năng nhiệm vụ được giao của từng phòng, ban và của từng công chức, viên 
chức, người lao động; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế 
hoạch được giao năm 2021. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng các phòng, ban tổ 
chức triền khai thực hiện phong trào thi đua đến công chức, viên chức, người lao 
động với những nội dung thiết thực, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, những 
việc mới, việc khó, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh. Thi đua phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng làm việc, phấn 
đấu hoàn thành vượt mức, trước thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.  

- Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19. Tổ chức 
tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, chào mừng các ngày 
lễ lớn của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh 
(04/11/1831 - 04/11/2021); tham gia, phối hợp tổ chức thành công Đại hội Thể 
dục, thể thao các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021 - 2022. 

- Thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện, 
nâng cao chất lượng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp  sở,  ngành.  

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “Siết chặt kỷ cương, tăng 
cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, nâng cao tinh thần 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ 
chức, công dân; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước; phát huy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến 
vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
và sự phát triển của tỉnh.  

Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 so với Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính 
phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai 
đoạn 2019 - 2020 từ 5% trở lên. Tiếp tục hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Đề 
án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025.  

Thực hiện có hiệu quả các tiêu chí thành phần để giữ vững và phấn đấu 
cải thiện vị trí xếp hạng xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh tăng từ 1 - 2 bậc, 
phấn đấu góp phần đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào nhóm khá 
của cả nước.  

- Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh 
nhân dân vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhất là 
ở khu vực biên giới, nông thôn. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
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dịp trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026.  

- Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, thi đua xây dựng các tổ chức cơ sở 
Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng chính quyền, cơ quan, đoàn thể 
vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW 
ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
gắn với việc tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, ban và các 
cơ quan liên quan tạo tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt công tác dân vận, quy 
chế dân chủ ở cơ sở và trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, tạo 
niềm tin và đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của Sở, của tỉnh năm 2021. 

3. Thời gian thi đua: Từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 30/10/2021. 

4. Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị 

- Sơ kết phong trào thi đua: trong tháng 6/2021 (sau khi kết thúc cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021). 

- Tổng kết phong trào thi đua: trong tháng 11/2021. 

Với tinh thần thi đua yêu nước và căn cứ nội dung phát động của Giám đốc 
Sở GTVT, đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện tốt việc tổ 
chức phát động các phong trào thi đua theo các tiêu chí cụ thể, phù hợp với đặc thù, 
yêu cầu nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, quyết tâm 
lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh 
Lạng Sơn (1831 - 2021)./. 

 

 

  Nơi nhận:    
- Ban TĐKT tỉnh, Sở Nội Vụ; 
- Sở Tài nguyên&MT (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. 
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