
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /PĐ-SNN  Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

 
PHÁT ĐỘNG 

Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp,  

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội Thi đua 

yêu nước ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ V 

 và các ngày lễ lớn trong năm 2020 

 

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của 

ngành, của tỉnh Lạng Sơn: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 

19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2020), 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 - 27/9/2020), 70 năm chiến thắng Biên giới (1950 - 2020), 70 năm 

ngày Giải phóng Lạng Sơn, 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

(17/8/1910 - 17/8/2020), Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội 

Thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ V và kỷ niệm 75 năm 

ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt nam (14/11/1945-

14/11/2020). Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn 

thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để phấn đấu 

thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. 

 Thực hiện Văn bản số 1365/PĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh 

Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các 

cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 

2020,  Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VI, Sở Nông nghiệp và PTNT phát 

động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước 

ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ V và các ngày lễ lớn trong năm 2020 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Qua đợt thi đua nh m tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, 

của ngành, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, huy động sức mạnh tổng 

hợp của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và 

PTNT khắc phục khó khăn, n  lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

2020 và giai đoạn 2016 - 2020, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của Nhân dân, quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
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hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 

phòng, an ninh.  

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua với 

khí thế sôi nổi, quyết tâm cao, thiết thực, cụ thể, sáng tạo, hiệu quả; tuyên 

truyền, huy động đông đảo công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

tham gia n  lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

1. Thời gian 

Từ tháng 01/2020 đến khi kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

2. Chủ đề thi đua  

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại 

hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội 

Thi đua yêu nước ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ V và các ngày lễ lớn 

trong năm 2020. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các phòng, cơ 

quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân về các sự kiện chính trị quan trọng của đất 

nước và của tỉnh Lạng Sơn, của ngành trong năm 2020. Tập trung vào các hoạt 

động tuyên truyền, giới thiệu, ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền 

thống đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, truyền thống ngành; 

tuyên truyền về Khởi nghĩa Bắc Sơn, về đồng chí Lương Văn Tri và quê 

hương Lạng Sơn anh hùng. Tiếp tục quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, 

Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt Kết luận số 1160-KL/TU ngày 

25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về 

công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và 

nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 

thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn 

ngành. 

2. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Chủ tịch 

UBND tỉnh, ngành phát động như: Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào “Doanh nghiệp Lạng 

Sơn hội nhập và phát triển”, Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua đặc biệt “Phấn 

đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm 
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nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020”. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các 

phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 

bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Đại hội Thi đua 

yêu nước ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ V và kỷ niệm ngày truyền thống 

ngành Nông nghiệp và PTNT và các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

3. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng 

các cấp để toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức 

rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng; đồng thời 

huy động sức mạnh của toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động tham gia ý kiến góp ý vào các văn kiện chính trị trình Đại hội Đảng các 

cấp. Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ 

Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

4. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở 

tiến tới Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của ngành với nội dung phong 

phú, hình thức đa dạng, thiết thực, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc 

đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ XVI. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các 

gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi 

đua yêu nước. 

5. Tạo sức lan tỏa và tổ chức thành công, có hiệu quả các chương trình 

kỷ niệm, các sự kiện quan trọng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế 

hoạch số 162/KH-BCĐ ngày 13/12/2019 của Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các 

sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020. M i cơ quan, đơn vị 

xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để 

tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giàu bản 

sắc văn hóa truyền thống kết hợp yếu tố văn minh, hiện đại; bảo đảm an toàn, 

thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

6. Các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chú trọng nâng cao chất lượng 

tham mưu cho Lãnh đạo Sở những giải pháp đột phá nh m giải quyết những vấn 

đề, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, của tỉnh, của Sở. M i cơ quan, đơn vị lựa chọn 

một công việc khó, phức tạp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến về 

phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ 

tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 UBND tỉnh giao. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức 

phát động thi đua, nội dung phát động phải sát với chương trình, kế hoạch công 

tác của năm 2020, cụ thể hóa b ng các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. 

Tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và 
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Nhân dân tham gia đợt thi đua với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh 

vực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.  

2. Kết thúc đợt thi đua, các phòng, cơ quan, đơn vị xem xét tổng kết và đề 

nghị biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền.  

3. Giao Phòng Tổ chức cán bộ (bộ phận thường trực của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Sở) hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển 

khai, thực hiện nội dung phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của ngành, Sở Nông nghiệp và 

PTNT kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành 

Nông nghiệp và PTNT 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 

trên trên địa bàn./.   
 

Nơi nhận:                                                
- Vụ TCCB, Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ;             

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng Kinh tế 

thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, 

thành phố; 

- Lưu: VT, TCCB(02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Lý Việt Hưng 
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