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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:  84/KH-SNgV 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hà Tĩnh, ngày 02  tháng 2 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2021, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, khơi dậy mạnh mẽ 

truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường tinh thần vượt khó lao động, sáng 

tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy sức mạnh tổng 

hợp của tập thể Sở Ngoại vụ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề 

ra tại Hội nghị CBCCVC nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2021. 

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, những điển hình tiên tiến trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức thi đua thường xuyên, 

liên tục đưa phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả. 

- Khen thưởng công khai, khách quan, đúng pháp luật; đảm bảo khen 

thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; có tính giáo dục, nêu gương, có 

sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị; chú trọng khen thưởng CBCCVC không giữ 

chức vụ lãnh đạo trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ. 

II. CHỦ ĐỀ, MỤC TIÊU THI ĐUA 

1. Chủ đề thi đua  

“Chủ động, sáng tạo, phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền 

vững" 

2. Mục tiêu thi đua 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh ra 

sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; triển 

khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; kỷ niệm 190 năm ngày 

thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh.  
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Phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 

đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, khát vọng đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý nhà 

nước trên lĩnh vực đối ngoại; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện với 

trọng tâm hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên 

ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng 

tâm là nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, công vụ, ứng dụng CNTT, nỗ lực 

phấn đấu xây dựng Sở Ngoại vụ phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực... 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Về tập thể 

          + Tập thể Sở Ngoại vụ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao 

động hạng Nhì. 

          + Chi bộ Sở xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

          + Công đoàn xếp loại Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

          + Chi đoàn xếp loại Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

          + Cơ quan Sở: 01 phòng  đơn vị) được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng 

khen; 01 phòng  đơn vị) được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu tập thể 

Lao động xuất sắc. 02 phòng  đơn vị) được Giám đốc Sở tặng Giấy khen.  

 + 100% phòng, đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.  

 + Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự. 

  Về cá nhân 

 + 02 cá nhân được Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen; 02 cá nhân được Uỷ 

ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 8 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen. 

          + Ít nhất 15% CBCCVC đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

 + 100 % CBCCVC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.  

 + 100% CBCCVC chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, pháp luật 

của nhà nước và chấp hành nghiêm chỉnh việc tham gia an toàn giao thông, an 

toàn về an ninh trật tự. 

 + 100% CBCCVC không tham gia các tệ nạn xã hội; không uống rượu 

vào buổi trưa và trong giờ hành chính.  

 + 100% gia đình CBCCVC thuộc Sở đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tổ chức thi đua 

- Đợt 1: Từ đầu năm đến 19/5/2021: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2021), 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 – 30/4/2021), 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

– 19/5/2021). 
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- Đợt 2: Từ đầu tháng 6/2021 đến 31/12/2021, thi đua lập thành tích chào 

mừng 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh 

(02/9/1945 – 02/9/2021), 76 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao, 16 năm 

ngày thành lập Sở Ngoại vụ, 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh  12/9/1930 – 

12/9/2021).  

Thời gian sơ, tổng kết 

- Sơ kết thi đua vào cuối đợt 1. 

- Tổng kết vào dịp cuối năm 2021. 

2. Nhiệm vụ thi đua 

2.1. Tiếp tục phát động phong trào thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ-TW (khóa 

XII). Nghiêm túc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 

35, Kết luận 05, Quyết định 52 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 100% CBCCVC thực 

hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt cơ chế 

lãnh đạo của Cấp ủy, quy chế phối hợp giữa Chuyên môn, Công đoàn và  Đoàn 

thanh niên.  

Triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34-CT/W ngày 7/04/2014 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị 41-

CT/TU ngày 09/9/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới 

công tác thi đua, khen thưởng và các Luật thi đua khen thưởng, sửa đổi bổ sung 

mới; Chỉ thị của UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về việc tổ chức phong trào thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

  2.2. Tiếp tục phát động phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng của Bác 

trong công tác ngoại giao”. Thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh uỷ, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về lĩnh vực đối ngoại theo Chương trình toàn khóa của Ban Chấp 

hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại 

hội Chi bộ Sở Ngoại vụ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai có hiệu quả 

Chương trình khung của tỉnh. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ 

tiếp tục phát huy truyền thống của ngành đối ngoại; tích cực học tập và nâng cao 

trình độ chuyên môn, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; 

khiêm tốn và tận tụy với công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Dù trong 

bất cứ hoàn cảnh nào, luôn thể hiện lòng trung thành và xứng đáng là bộ phận 

tham mưu phục vụ đắc lực cho các cấp lãnh đạo về lĩnh vực đối ngoại.   

2.3. Thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính nhà nước, tiếp tục 

đổi mới lề lối làm việc, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác và 

Quy chế làm việc của cơ quan Sở Ngoại vụ, góp phần quan trọng vào công tác 

chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo Sở. Tăng cường việc áp dụng công nghệ 

thông tin, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý Nhà nước, tiếp tục cập nhật, sửa 

đổi, bổ sung các quy trình áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN ISO 9001 - 2015; tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành 
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chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; thực hiện tốt 

quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị. 

2.4. Tích cực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí. Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức và gia đình không tham gia 

các tệ nạn xã hội, hưởng ứng và tham gia đầy đủ và hiệu quả các hoạt động từ 

thiện do Trung ương và tỉnh phát động.  

2.5. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ-ĐUK 

ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về “Tăng 

cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển 

của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Tiếp tục thực hiện phong trào 

“Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới’,“Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, 

“Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức 

Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”. Tổ chức 

thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; 190 năm ngày thành 

lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh; các ngày lễ của quê hương, đất nước và 76 năm ngày 

thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam; 16 năm ngày thành lập Sở Ngoại vụ Hà 

Tĩnh. 

2.6. Triển khai phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công 

chức, viên chức nói không với tiêu cực” với nội dung: 

- Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; 

- Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; 

- Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; 

- Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; 

- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. 

2.7. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua An toàn giao thông. Đẩy 

mạnh xây dựng "Văn hóa giao thông" trong cán bộ, công chức, viên; thực hiện 

Tháng an toàn giao thông và tổ chức lễ phát động hưởng ứng thực hiện các hành 

vi nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. 

2.8. 100% CBCCVC đăng ký thi đua phong trào “Ngày làm việc 8 giờ 

chất lượng, hiệu quả”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” xây dựng gia đình “ấm 

no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ” trong đội ngũ CBCCVC Sở. 

2.9. Tích cực tham gia các hoạt động của Cụm thi đua số 3 - Bộ Ngoại 

giao, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội, Hành chính - Tổng hợp của tỉnh. Mỗi cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tích cực tham gia các 

hoạt động văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi nhân các ngày kỷ 

niệm, đồng thời tạo sự vui tươi đoàn kết trong nội bộ, nâng cao sức khoẻ là động 

lực thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; nghiêm túc thực hiện tốt 

việc phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, không hút thuốc lá nơi 

công sở. 

2.10. Đăng ký và hoàn thành 02 nội dung trong chương trình khung của 

tỉnh năm 2021. Phấn đấu có 02 đề tài được Hội đồng xét sáng kiến tỉnh công 

nhận sáng kiến cấp tỉnh; từ 07 đến 09 sáng kiến cấp cơ sở. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng  - Thanh tra Sở chủ động tham mưu Ban Giám đốc Sở chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. 

Kiểm tra, đánh giá về công tác thi đua khen thưởng theo quy định; theo 

dõi, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ (qua Ban 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả 

Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng - Thanh tra Sở theo yêu 

cầu.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh 

với Ban Giám đốc qua Văn phòng - Thanh tra Sở để kịp thời xem xét, giải 

quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh  để b/c); 

- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; 
- Chi bộ Sở; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các tổ chức Đoàn thể; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, VPTTr. 

GIÁM ĐỐC 
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