
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VPUBND-VP1 
V/v phát động thi đua chào mừng  

77 năm Ngày truyền thống Văn 

phòng cơ quan hành chính Nhà nước 

các cấp (28/8/1945-28/8/2022);  

kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 

và Quốc khánh 2-9 

Nam Định, ngày        tháng  8  năm 2022 

 

 

      Kính gửi:     

- Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng; 

- Các hội, đoàn thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 
 

 

 

 

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời được thành lập, đồng thời đánh dấu sự 

ra đời của bộ máy Văn phòng giúp việc Chính phủ và Văn phòng các cơ quan 

hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương. Ngày 28/8 trở thành Ngày 

truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (theo Quyết định số 

828/QĐ-TTg ngày 22/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ). 

Trải qua 77 năm hình thành và phát triển với nhiều thay đổi qua các thời kỳ, 

Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và Văn phòng UBND tỉnh 

Nam Định nói riêng đã luôn cố gắng, phấn đấu, vượt mọi khó khăn thử thách, 

khẳng định vị trí, vai trò tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho các cơ quan hành 

chính các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà 

nước, Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng) phát động thi đua chào mừng 77 năm 

Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp (28/8/1945-

28/8/2022), kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan, từ 01/8/2022-31/8/2022 

với những nội dung cụ thể như sau:  

I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

Thi đua lập thành tích chào mừng 77 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ 

quan hành chính Nhà nước các cấp (28/8/1945-28/8/2022), kỷ niệm 77 năm Cách 

mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

Các tập thể, cá nhân trong cơ quan nêu cao tinh thần thi đua, thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật, Nội quy, Quy chế cơ quan và thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể: 

1. Khối chuyên môn tích cực nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nắm bắt kịp thời các thông tin, tình hình để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tổng hợp, 

tham mưu, giúp việc, phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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2. Phòng Hành chính - Tổ chức làm tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, phát 

hành văn bản phục vụ sự điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và Văn 

phòng; quản lý an toàn, khoa học tài liệu lưu trữ, phục vụ công tác tra cứu văn 

bản, tài liệu; tham mưu tốt công tác tổ chức, hành chính, các chế độ, chính sách 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan… 

3. Phòng Quản trị - Tài vụ làm tốt hơn nữa việc quản lý tài chính, tài sản 

của cơ quan; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ 

hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng; đảm bảo vệ sinh 

môi trường, cảnh quan và an ninh trật tư, phòng, chống cháy, nổ… 

4. Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh 

nghiệp tỉnh làm tốt hơn nữa việc hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 

TTHC, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ 

hành chính công tại Trung tâm; tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tư vấn cho 

doanh nghiệp và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư nhằm góp vốn 

thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh. 

5. Ban Tiếp công dân tham mưu tổ chức tốt hơn việc tiếp công dân; giải 

quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân. 

6. Đảng bộ, chi bộ, các tổ chức đoàn thể cơ quan nâng cao chất lượng hoạt 

động của tổ chức, của đảng viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tốt 

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; hưởng ứng và phối hợp cùng Văn phòng triển 

khai thực hiện tốt đợt thi đua. 

7. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục tích 

cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 

số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 

số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND 

ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh 

Nam Định và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Trên đây là nội dung phát động thi đua chào mừng 77 năm Ngày truyền 

thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp (28/8/1945-28/8/2022); 

kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Đề nghị các tổ chức 

đảng; đoàn thể; các phòng, ban, trung tâm và cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan hưởng ứng, tham gia nhiệt tình đợt thi đua./. 

Nơi nhận:  
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;   (Để báo cáo)          

- Các đ/c PCT UBND tỉnh;    

- Đảng ủy VP; 

- Như trên; 

- Lưu: VP1.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 
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