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PHÁT ĐỘNG 
Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh  

đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)  
 

Hưởng ứng Phát động số 1124/PĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND 
tỉnh về phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng 
chí Hoàng Văn thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn phát 
động phong trào thi đua với chủ đề: “Công chức, viên chức, người lao động Sở 
Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ 
niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) 
và kỷ niệm 188 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019)” với các nội 
dung trọng tâm, chủ yếu sau: 

1. Phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo 
của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng tích cực 
phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp đoàn kết, 
sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh 
đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm thành 
lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019)”.  

Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nội dung “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ thị số 05-
CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 
30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 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 và 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhằm góp phần xây dựng cơ quan 
hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn 
thể vững mạnh toàn diện. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 
cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 
cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; công chức, viên 
chức, người lao động Sở Tư pháp thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng 
cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thi hành công vụ. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào thi đua 
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“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo tổ chức 

thực hiện, giám sát, đánh giá, thẩm định chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật (chỉ tiêu 

số 18.5 của tiêu chí số 18) trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần 

đưa các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới về đích đúng thời hạn.  

4. Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội 
nhập và phát triển”; đẩy mạnh thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác hỗ 
trợ pháp lý doanh nghiệp, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ 
doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và 
lao động; thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 
ban hành liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, 
công nghiệp - thương mại, thông tin truyền thông... 

5. Đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính nhất là triển khai kịp thời, 
thống nhất và hiệu quả các nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23/4/2018 của Chính phủ tại Trung tâm phục vụ hành chính công. 

6. Thi đua phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ: Mỗi phòng chuyên môn thi đua có ít nhất 01 sáng kiến, 01 
mô hình mới hoặc giải pháp đột phá trong công tác, góp phần nâng cao năng 
suất, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, rút ngắn thời gian 
giải quyết thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm phấn 
đấu vì mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng 
động, minh bạch và hiệu quả; tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng ISO ISO 9001:2015; thường xuyên vận động cán bộ, công chức, viên 
chức khai thác có hiệu quả nguồn văn bản pháp luật trên mạng Internet, mạng 
nội bộ (eOffice) để phục vụ công tác nghiên cứu và hoạt động chuyên môn. 

8. Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xây dựng cơ 
quan đạt chuẩn văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự; tích cực thực hiện 
chương trình phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội; thực hành tiết 
kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức, người lao động cơ 
quan, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. 

9. Đẩy mạnh tham gia các phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ 
quần chúng, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ 
niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 
kỷ niệm 188 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019). 

Các hoạt động thi đua được tổ chức, triển khai thực hiện từ nay đến 30 
tháng 10 năm 2019. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ được giao phát động phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên 
chức và người lao động, lựa chọn các phần việc cụ thể, phù hợp để thực hiện thi 
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đua chào mừng kỷ niệm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và ngày thành lập 
tỉnh Lạng Sơn.  

Kết thúc đợt thi đua, Văn phòng Sở tổng hợp kết quả thi đua của các 
phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trình Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở 
xem xét đánh giá, bình xét khen thưởng và đề nghị Hội đồng thi đua khen 
thưởng tỉnh xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Vụ TĐKT - Bộ Tư pháp (báo cáo); 
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 
- Các đơn vị thành viên Cụm TĐTMTH; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
 

Hoàng Thúy Duyên 
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