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PHÁT ĐỘNG 

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phát động nhằm thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ được giao hàng năm và đưa các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa 

sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Sở VHTTDL phát 

động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề: “Kỷ luật, kỷ 

cương, liêm chính, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện văn hóa 

công sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao, 

du lịch và gia đình giai đoạn 2021 - 2025”. 

I. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tổ chức phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước thường 

xuyên, chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. 

2. Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt phong 

trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai 

đoạn 2019-2025, thực hiện tốt chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. 

3. Thi đua thực hiện tốt 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. 

4. Thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, 

chống tham nhũng; thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 

đơn vị; nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn 

vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.  

5. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tích 

cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động, thi đua hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

6. Tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do 

các cấp phát động và tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện. 

7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững 

mạnh; xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, góp phần thực 

hiện tốt nhiệm vụ hằng năm. 

8. Thi đua thực hiện tốt các nội dung kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện 

tốt và đúng quy định các thủ tục hành chính của cơ quan. 
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9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia 

đình, tập trung thực hiện có hiệu quả việc đưa văn hóa thông tin về cơ sở; Đẩy 

mạnh phát huy, bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; phát triển du lịch thành 

ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao; thực hiện tốt 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quan tâm công tác gia 

đình, phòng chống bạo lực gia đình. Đề ra nhiều giải pháp huy động các nguồn lực 

xã hội đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tích cực xây 

dựng văn hóa nông thôn mới.  

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 

1. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia học 

tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước. 

2. Phấn đấu Đảng bộ Sở; Đảng bộ bộ phận, các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên; có ít nhất 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 100% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên.  

4. Phấn đấu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự” đạt 100%  

5. Phấn đấu hằng năm 100% các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, không có cơ sở yếu kém. 

6. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 17% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động 

xuất sắc”. 95% trở lên cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trong đó, có 

15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”). 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái 

quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi 

mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 19/3/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý 

công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; 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”; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 

về mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên 

chức, người lao động.  

2. Tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tích cực đẩy học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện 

tốt các nội dung quy định về văn hóa công vụ, quy chế dân chủ, nội quy, quy chế 

của cơ quan, đơn vị quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; đoàn kết 

trong nội bộ tạo sự thống nhất trong tập thể.  

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, bám 

sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ VHTTDL trong quá trình thực hiện 
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nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp, giao lưu, trao đổi giữa các cơ quan trong Cụm 

thi đua. 

4. Đánh giá kết quả phong trào thi đua và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, 

cá nhân phải đúng thành tích; chú trọng công tác tuyên truyền và nhân rộng điển 

hình tiên tiến, các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên mọi 

lĩnh vực. 

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua; tổ chức sơ 

kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.  

6. Thường xuyên phát động phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với nhiệm 

vụ chính trị của cơ quan và có kế hoạch tổng kết đánh giá để kịp thời biểu dương, 

khen thưởng nhằm tạo khí thể sôi nổi cho công chức, viên chức, người lao động 

hăng say thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Để phong trào thi đua yêu nước thật sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát 

triển không ngừng của các phòng, đơn vị trực thuộc sở, phấn đấu thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai 

đoạn 2021 – 2025. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở kêu gọi toàn thể Đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, vận động viên, các tổ chức đoàn 

thể phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, 

chủ động, sáng tạo, phát huy trí tuệ ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan giai đoạn 2021 - 2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ TĐKT, Bộ VHTTDL; 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các đơn vị Cụm thi đua VHXH; 

- Các đơn vị Cụm thi đua MNBGPB; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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