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Kính gửi:  

    - Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; 

    - Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.  

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026 (gọi tắt Phong trào thi đua) do Ban chỉ 

đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Nam Định phát 

động tại Kế hoạch số 46/KH-BCH ngày 15/6/2022; Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội phát động phong trào thi đua tới các tập thể, cá nhân trong Ngành với 

các nội dung chính như sau: 

1. Nội dung thi đua 

a) Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh: 

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ quan, đơn vị; thực hiện 

nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu 

gương của cán bộ, đảng viên để văn hóa thực sự là động lực, đột phá thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn 

vị; phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp luật của cá nhân, cơ quan, đơn 

vị và trong cộng đồng xã hội; có biện pháp ngăn chặn các hành vi ảnh hưởng tiêu 

cực đến xây dựng môi trường văn hóa. 

- Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng; thúc đẩy các nội 

dung lành mạnh, tích cực, “thông tin tốt, câu chuyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu 

cực, tin xấu, tin giả. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường mạng. 

- Xây dựng văn hóa công sở đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực 

chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì, phát triển  các hoạt 

động thể dục thể thao, văn nghệ tại cơ quan, đơn vị. 

- Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đảm bảo các tiêu chuẩn cơ 

bản theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

b) Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ngành 

trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn 

hóa, tiêu biểu: 

- Phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống 

văn minh; phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, 

xóa bỏ các tập quán lạc hậu, không phù hợp. Thực hiện hiệu quả các phong trào 

bảo vệ môi trường, nhất là hoạt động phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải 
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nhựa; mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa, tiêu dùng 

xanh và thân thiện môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất 

là trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

c) Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực 

hiện chuyên môn nghiệp vụ. 

- Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư gắn với việc xây dựng “xã, phường, thị 

trấn phù hợp với trẻ em” góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về 

giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu, đô thị văn minh. 

- Gắn việc xây dựng đời sống văn hóa thông qua thực hiện hiệu quả phong 

trào thi đua, các cuộc vận động, phong trào xã hội lớn do Chủ tịch UBND tỉnh 

cũng như Giám đốc Sở đã phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới”, Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Đẩy mạnh cải 

cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”,  “Xanh - Sạch - Đẹp - An 

toàn vệ sinh lao động”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Ngày vì người 

nghèo”. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1 Tại Sở: Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Sở có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ 

đạo, quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị mình hưởng ứng 

phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nam Định 

giai đoạn 2021-2026; lồng ghép các nội dung với việc thực hiện Chương trình 

hành động số 07-CTr/ĐU ngày 24/6/2021 của Đảng ủy Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh “Về đẩy mạnh xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tình 

hình mới”. 

2.2 Tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp căn cứ 

nội dung công văn này, có trách nhiệm quán triệt đến viên chức, người lao động tại 

đơn vị mình và xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với tình 

hình cụ thể của đơn vị. 

Yêu cầu Trưởng phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                        

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Hoàng Đức Trọng 
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