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Phát động thi đua đợt IV năm 2022 
 

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Lào 
Cai (01/11/1950 – 01/11/2022) và 78 năm ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 – 22/12/2022) và thi đua nước rút cuối năm phấn đấu hoàn thành vượt 
mức các mục tiêu, kế hoạch nhà nước giao năm 2022. Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 

phát động phong trào thi đua toàn diện đợt IV trong cán bộ, công chức nội dung 
cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, đoàn kết 

phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2022; 

- Qua đợt phát động thi đua, tiếp tục nâng cao ý thức tổ chức, tinh thần trách 

nhiệm và chất lượng công việc của cán bộ, công chức, đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

- Đánh giá, ghi nhận thành tích của tập thể và cá nhân trong cơ quan, làm 
cơ sở cho bình xét Thi đua khen thưởng năm 2020. Tạo môi trường thuận lợi để 

cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Yêu cầu 

- Các phòng chuyên môn trong cơ quan tổ chức quán triệt cho cán bộ, công 
chức về nội dung phát động thi đua đợt IV năm 2022, tạo ra phong trào để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của phòng, cơ quan; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ quan tham gia vận động đoàn viên, 
hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. 

II. Nội dung, thời gian phát động thi đua 

1. Nội dung 

1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

- Đẩy mạnh việc tự giác đi đầu, gương mẫu của lãnh đạo Ban, lãnh đạo các 

phòng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  

- Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, 

công chức, đảng viên trong cơ quan; quán triệt thực hiện tốt nội quy, quy chế làm 
việc của cơ quan, nâng cao tinh thần tự học và hiệu quả công việc; 
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- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng trong 
mọi hoạt động. Mỗi cán bộ công chức của cơ quan không ngừng nâng cao ý thức 

bảo vệ tài sản công, thực hành tiết kiệm điện, nước, sử dụng hợp lý các vật tư, 
trang thiết bị được giao quản lý, sử dụng; 

- Giữ gìn trật tự, an toàn công sở và môi trường xung quanh, phòng làm 
việc gọn gàng. Xây dựng nếp sinh hoạt lành mạnh, tiến bộ. 

- Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Quý IV và cả năm 2022. 

1.2. Công tác chuyên môn 

- Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính 
sách dân tộc; kịp thời nắm bắt các diễn biến tình hình trong vùng đồng bào DTTS 
như: Tình hình an ninh chính trị, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ 

đi khỏi địa phương, người đi lao động trái phép ở nước ngoài, di cư tự do, v.v. để 
có biện pháp xử lý, giải quyết, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; 

- Tham mưu thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi giai đoạn 2022 – 2025 
và các đề án, chính sách do cơ quan làm thường trực; 

- Chủ động nắm chắc tình hình đồng bào (di cư, hồi cư, phụ nữ đi khỏi địa 
bàn, lao động trái phép đi nước ngoài….) để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh có giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thực 
hiện tốt nhiệm vụ được giao về nắm tình hình các hoạt động tôn giáo tại các xã 

của huyện Bát Xát; công tác xây dựng nông thôn mới tại 2 xã được giao phụ trách. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, 
Quy chế văn hoá công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống 

tham nhũng trong tổ chức và hoạt động của Ban; 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, 

thông tin tuyên truyền và xây dựng hồ sơ công việc theo quy định; 

1.3. Công tác thi đua - khen thưởng 

Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do UBND tỉnh, UBDT và Khối 
Tham mưu tổng hợp phát động; Chuẩn bị các điều kiện tham gia giải thể thao do 

Khối Tham mưu tổng hợp tổ chức. 

1.4. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội 

Các đoàn thể chính trị xã hội cơ quan hoạt động theo đúng điều lệ của tổ 
chức và chỉ đạo của cấp trên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu 

quả nhiệm vụ được giao và làm tốt công tác xã hội, công tác từ thiện. Tham gia 
ủng hộ các loại quỹ do tỉnh ngành phát động. Động viên đoàn viên, hội viên thi 

đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

2. Thời gian phát động thi đua: Từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2022. 

3. Khẩu hiệu: 
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Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng 
Lào Cai (01/11/1950 – 01/11/2022) và 78 năm ngày Quân đội Nhân dân Việt 

Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và thi đua nước rút cuối năm phấn đấu hoàn 
thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch nhà nước giao năm 2022. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban, thành viên Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng tiếp tục triển khai và lồng ghép các nội dung thi đua đến cán bộ, 
công chức. Đồng thời động viên cán bộ, công chức nhiệt tình hưởng ứng phong 

trào thi đua tích cực, sáng tạo khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao; 

- BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ cơ quan tổ chức các 

hoạt động để hưởng ứng phong trào thi đua; 

Trên đây là Kế hoạch phát động thi đua đợt IV năm 2022, đề nghị toàn thể 

CBCC và các tổ chức đoàn thể Ban Dân tộc căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                             
- Lãnh đạo Ban;                                                                                      
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; 
- Trưởng khối TMTH; 
- Các phòng thuộc Ban; 
- Lưu: VT, TĐKT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Đức Ngọc 
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