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Kính gửi: 

- Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Ban thi đua khen thưởng tỉnh Cao Bằng.  

 

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2021 tạo nên những chuyển biến 

tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển, kinh tế xã hội của 

ngành. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng ký thi đua năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU THI ĐUA 

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là 

năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -2025, là năm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Phát 

huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, tạo thế và lực mới cho sự 

phát triển, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2021; lập 

thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.  

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên. 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo 46,6%, trong đó đào tạo nghề 34,4%;  

Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3,45%. 

100% xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và 

người có công;  

Xây mới 02 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 

Xây dựng mới 02 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm; 

Cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy: 100 người; 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các đơn vị tiếp tục chú trọng 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạo đức, công tâm, kỷ cương, vì 

nhân dân phục vụ; tích cực tham gia góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, hỗ trợ 

người nghèo. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường phòng, 
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chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp. 

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về nhiệm 

vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, giữ 

gìn ổn định, trật tự an toàn xã hội. 

2. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác TĐKT 

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính 

sách và pháp luật của nhà nước.   

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính 

trị (khóa XI); đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào 

thi đua yêu nước theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, 

nhiệm vụ trọng tâm cấp bách để tổ chức phát động thi đua với các hình thức 

phong phú, có chủ đề tên gọi dễ nhớ, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, nội dung thiết thực 

triển khai có hiệu quả, chống hình thức theo phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, 

đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động”, gắn các hoạt động của phong trào thi 

đua với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” trên tất cả các lĩnh vực. 

Phấn đấu 20% tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ” trên tổng số tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Phấn đấu đạt 100% tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thi 

đua, khen thưởng; phong trào thi đua năm 2021 và các phong trào thi đua chuyên 

đề; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; công tác phát hiện xây 

dựng, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng theo 

quy định của pháp luật, chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, người 

công tác tại địa bàn khó khăn. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với các tổ chức 

đoàn thể nhằm thay đổi nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen 

thưởng một cách thống nhất, đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền để từ đó xây dựng 

các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của 

từng cá nhân,từng tập thể, từng đơn vị nhằm góp phần phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể 

và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức triển khai phong trào thi 

đua và công tác khen thưởng. Nâng cao sức chiến đấu và tính gương mẫu đi đầu 

của đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong các phong trào thi đua yêu nước, gắn 

với các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong 

cách Hồ Chí Minh. 
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3. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng kịp 

thời phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, gương người tốt việc tốt trong đơn vị, trong ngành. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra của Hội đồng thi đua, khen thưởng các 

cấp đối với cơ sở để kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo hiệu quả các phong trào thi 

đua và công tác khen thưởng. 

5. Triển khai kịp thời các nội dung mới của văn bản của Trung ương, của 

tỉnh khi ban hành. 

6. Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong phong trào 

thi đua yêu nước, khen thưởng đảm bảo đúng thành tích, khách quan công bằng, 

kịp thời và chính xác. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp 

lao động, sản xuất,…thực hiện có hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến kinh 

nghiệm, học tập gương điển hình tiên tiến. 

IV. ĐĂNG KÝ KHEN THƯỞNG NĂM 2021 

1. Tập thể Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đăng ký phấn đấu đạt 

danh hiệu cờ thi đua Chính phủ. 

2. Tập thể Lao động xuất sắc: 04 tập thể trở lên. 

3. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho: 07 tập thể, cá nhân 

trở lên. 

4. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho: 

04 tập thể, cá nhân trở lên. 

5. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: 30 cá nhân. 

6. 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến.   

Toàn ngành quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung đăng ký nêu 

trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Các phòng CM; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Cổng TT Sở; 

- Lưu: VT, VP; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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