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PHÁT ĐỘNG 

Phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020 

 
 
Thực hiện Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh 
Tý năm 2020, UBND thành phố Lạng Sơn kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tham 
gia phong trào thi đua với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phấn 
đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, 
thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 
năm 2020, với các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách 
mạng vẻ vang của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Khẳng định những bài học kinh nghiệm, những 
giá trị cốt lõi và thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới đất nước. 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm và chào mừng góp phần cổ vũ, động 
viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ 
trang, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thi đua lập thành tích xuất sắc chào 
mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện thắng lợi các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại 
năm 2020, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. 

- Thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã 
hội đối với các đối tượng chính sách và gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn đón Tết vui tươi, phấn khởi.  

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch, dịch vụ của thành 
phố tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; đồng thời cụ thể hóa các Nghị quyết 
của tỉnh, thành phố về phát triển du lịch, dịch vụ. 
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2. Ý nghĩa 

Phong trào thi đua là hoạt động tạo sức lan tỏa rộng lớn đối với các cấp 
ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn thành phố thi đua thiết 
thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Thể 
hiện niềm tự hào, ý chí vươn lên của quân và dân các dân tộc thành phố trong sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

3. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch, phát 
động và tổ chức thi đua với khí thế sôi nổi, quyết tâm cao, sáng tạo, vượt khó; 
huy động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân 
tham gia nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

1. Thời gian: Từ ngày 11/12/2019 đến ngày 03/02/2020. 

2. Chủ đề thi đua: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc 
thành phố Lạng Sơn đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào 
mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 
– 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020”. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả 
phục vụ người dân và doanh nghiệp; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, 
hiện đại, xanh - sạch  - đẹp. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 
hóa công sở. Phát huy vai trò gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên nhất là 
người đứng đầu trong thi hành công vụ góp phần xây dựng nền hành chính 
chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.  

Tiếp tục thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các 
phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã; phấn đấu trên 99% hồ 
sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, 
phường xã được giải quyết đúng thời hạn quy định; thực hiện có hiệu quả dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích; Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của hệ thống hành chính các cấp.  

2. Thi đua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động xúc 
tiến, thu hút đầu tư  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Ba đồng hành, Năm hỗ trợ” đối với doanh 
nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng an toàn, thân thiện, 
hiệu quả, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều 
kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Nâng cao số lượng, chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Phối hợp tổ 
chức tốt các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tổ chức tốt các hoạt động 
lễ hội.Tăng cường các hoạt động quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận 
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thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường các biện pháp nâng 
cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các hợp tác xã, phát triển kinh tế tư nhân, 
tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.  

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị; nâng cao ý thức chấp 
hành các quy định về quản lý đô thị của nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công 
tác quy hoạch, quản lý chỉnh trang đô thị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nghị 
quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đẩy 
mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 
Tăng cường quản lý, đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông; quản lý, 
vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, phát triển cây xanh đô thị góp phần 
chỉnh trang, tạo cảnh quan đô thị. Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; tăng 
cường duy trì các tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận. Xây dựng các 
chương trình, kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật, chỉnh trang đô thị xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch, văn minh 
đón xuân Canh Tý 2020. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo kế hoạch để thực hiện các công trình, dự 
án trọng điểm của tỉnh và của thành phố trên địa bàn. 

Đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách trên cơ sở phát triển sản 
xuất, kinh doanh khai thác, mở rộng nguồn thu; đồng thời tích cực đấu tranh 
chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế, thu nợ tiền sử dụng đất, đấu giá đất, 
thu thuế vận tải taxi, nhà hàng, khách sạn.... Tập trung làm tốt chi ngân sách 
phải triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quyết liệt công tác 
đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém 
chất lượng.  

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện 
đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới 

Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp nông thôn. Tiếp tục nhân rộng các mô hình cây trồng có giá trị kinh tế 
cao thành hàng hóa, gồm: nhân rộng mô hình trồng rau an toàn, mô hình cây dẻ 
ghép, mô hình trồng cây đào cảnh, cây chanh leo, nuôi bò sinh sản tập trung,... 
tập trung 1-2 mô hình phát triển sản xuất có lợi thế; xây dựng 02 sản phẩm 
OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao; chủ động kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật 
nuôi. Tiếp tục chỉ đạo các xã đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong đó 
chọn 01 hoặc 02 khu dân cư kiểu mẫu tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch. 
Chủ động phòng chống thiên tai. Thực hiện tốt công tác trồng rừng mới, tăng 
cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Duy trì và củng 
cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Quảng Lạc, nông thôn mới nâng cao 
xã Hoàng Đồng và phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao xã 
Mai Pha năm 2020. 
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Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản xuất; chú trọng xây dựng và triển 
khai thực hiện các dự án về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân 
một cách hiệu quả và bền vững. Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát 
triển nông nghiệp, nông thôn; tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với phương châm “Nhà nước đóng 
vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp là trung tâm, nhà khoa học là đồng hành, nông dân 
là chủ thể”.  

4. Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực văn 
hóa - xã hội 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo 
giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo. Duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục 
các cấp học. Tích cực triển khai xây dựng trường học tự chủ một phần về tài 
chính. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. 

Duy trì và đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng lối 
sống, nếp sống văn minh đô thị, môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm an sinh 
xã hội nâng cao đời sống nhân dân.  

Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu về du lịch thành phố Lạng Sơn; 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tổ chức các hoạt động chào mừng 
các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của thành phố; Tổ chức các hoạt động 
mừng đảng - mừng xuân và đón tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; các hoạt 
động lễ hội truyền thống và Tuần văn hóa - thể thao và du lịch 2020. Triển khai 
thực hiện Đề án “Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045”; khai thác tốt các tiềm năng du lịch, nâng cao chất lượng và đa 
dạng hóa các loại hình du lịch.Phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng 
dịch vụ khám, chữa bệnh. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm, môi trường y tế.  

Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
phong trào thể dục thể thao quần chúng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng vận động 
viên thể thao thành tích cao; Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với 
cách mạng, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn, đặc biệt trong 
dịp Tết Nguyên Đán. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho 
người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.   

5. Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân vững mạnh, chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động đối ngoại 

Đẩy mạnh công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực 
hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống, truy quét các loại tội 
phạm. Tăng cường công tác điều tra, khám phá án, không để xảy ra các vụ việc 
phức tạp về tội phạm, gây mất an ninh trật tự. Thực hiện quyết liệt các biện pháp 
kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên so với cùng kỳ, 
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về nồng độ cồn, ma túy đối với người 
điều khiển phương tiện giao thông, các trường hợp xe quá khổ, quá tải, xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm. 
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Tích cực tuyên truyền, cảnh báo rủi ro việc xuất cảnh trái phép sang 
Trung Quốc lao động. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí 
mật nhà nước. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” 

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 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, 100% tổ chức cơ sở đảng 
tổ chức học tập, quán triệt nội dung cơ bản và triển khai thực hiện Nghị quyết số 
35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình 
hình mới; triển khai, thực hiện các nội dung theo kế hoạch số 145-KH/TU ngày 
08/8/2019 của Thành ủy Lạng Sơn về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ 
vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm; tuyên 
truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến 
sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia phong trào thi đua với khí thế sôi 
nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao 
và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 
đoàn thể phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; quan tâm phát hiện, giới thiệu các 
nhân tố mới xuất hiện từ phong trào thi đua. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố 
phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền các phong trào thi đua, 
để tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực của 
đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp 
nhân dân. 

4. Kết thúc đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã xem 
xét tổng kết và biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình các cấp 
khen thưởng theo quy định.  

5. Phòng Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng 
thành phố, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố theo dõi, chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban, cơ quan, đơn vị; UBND các 
phường, xã bình xét khen thưởng đợt thi đua cao điểm này. 



 6

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng 
Sơn đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, 
người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc 
trên địa bàn thành phố đoàn kết, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, 
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua 
đợt cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý năm 2020./. 

 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ; 
- TT Thành uỷ (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- Phòng Nội vụ; 
- Trang thông tin điện tử TP; 
- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

                   Lê Trí Thức 
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