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                Cao Bằng, ngày 14  tháng 01 năm 2020 

 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

Trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  

của Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2020 

 

Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 

90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Cách 

mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); chào mừng đại hội đảng các cấp, 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu 

nước và hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động, tiến tới 

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Để thiết thực lập thành tích chào 

mừng các sự kiện trên, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh phát động 

phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phát huy 

truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua lao động giỏi thiết 

thực lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước, địa 

phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành 

các chỉ tiêu kinh tế- xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Gắn phong trào thi đua yêu nước trong công 

nhân, viên chức, lao động với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

3. Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân, 

người lao động trực tiếp sản xuất. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu,điển hình 

tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động 

công đoàn để tuyên truyền và nhân rộng. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA  

1. Các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua phải thật sự sâu rộng, 

với nội dung thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng đoàn viên, 

CNVCLĐ, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, trọng tâm là 

phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; các phong trào thi đua phải 
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gắn với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên, người lao động.  

- Đối với khối hành chính, sự nghiệp công lập: Tích cực tham gia có hiệu quả 

các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Thủ tướng Chính, UBND tỉnh, Tổng 

Liên đoàn phát động: Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực 

hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại 

phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Chào 

mừng đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước 

toàn quốc lần thứ X”, phong trào “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cuộc vận 

động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”… gắn với Cuộc vận 

động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, 

liêm chính, sáng tạo”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức 

công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày 

càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.  

- Khối sản xuất kinh doanh và dịch vụ: Vận động CNLĐ tích cực, năng động, 

sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tập trung nâng cao năng suất, chất 

lượng, sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ 

pháp luật, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với mục 

tiêu " Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp. 

2. Các CĐCS chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 

tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, quan tâm 

chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; thực 

hiện có hiệu quả công tác xã hội của công đoàn thông qua các chương trình Mái 

ấm công đoàn, Tháng công nhân; kịp thời thăm hỏi, động viên giúp đỡ CNVCLĐ 

khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, ổn định cuộc sống.  

3. Các CĐCS tích cực tuyên truyền, động viên CNVCLĐ phát huy tính năng 

động, sáng tạo trong lao động sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, công tác. Chú trọng xây dựng các mô hình, 

điển hình, tiêu biểu; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh, nhân 

rộng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua 

yêu nước để tạo sức mạnh lan tỏa sâu rộng gương “người tốt, việc tốt” trong các 

cấp công đoàn, CNVCLĐ. 

4. Tích cực tham gia góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đảng các cấp, phối hợp 

giới thiệu cán bộ công đoàn xuất sắc tham gia cấp ủy đảng các cấp; bồi dưỡng 

giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; nâng cao trình độ, 

năng lực, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới.  

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua 

ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về thi đua, khen thưởng, kế hoạch tổ chức các hoạt động và Chương trình thi đua 

năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời tiếp tục chỉ đạo 

triển khai thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 

34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của BCH Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam.  

2. Tổ chức phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, cần xác định rõ 

chủ đề, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 

Nghị quyết của Đảng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, Nghị 

quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nghị quyết đại hội công đoàn các 

cấp nhiệm kỳ 2018-2023, gắn với chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất 

lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, và người 

lao động trực tiếp, coi đây là khâu đột phá trong công tác thi đua khen thưởng của 

tổ chức công đoàn năm 2020.  

3. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với 

tiêu cực” góp phần xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, 

trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. 

4. Tổ chức phát động, đăng ký thi đua, xác định rõ nội dung các phong trào 

thi đua. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bình xét các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng đảm bảo đúng, kịp thời, chính xác.  

5. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân, chung 

sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã 

đề ra năm 2020. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản 

phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao,  

mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín 

của tổ chức công đoàn.  

6. Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện 

nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, thông qua việc 

chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, tham gia xây dựng và giám 

sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động. Trước mắt, tập 

trung chăm lo Tết cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

7. Phong trào thi đua năm 2020 được tổ chức thành 02 đợt như sau:   

Đợt 1 (Từ tháng 01/2020 đến 30/6/2020): Với chủ đề “Mừng Đảng quang 

vinh - Mừng sinh nhật Bác”. Các phong trào thi đua tập trung hướng về chào 

mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 

03/02/2020) và đại hội đảng ở cơ sở; kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn 
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miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2020); tổ chức các hoạt động 

“Tháng công nhân”; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890- 19/5/2020); các hoạt động chào mừng hội nghị điển hình tiên tiến, đại 

hội thi đua yêu nước các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên 

chức, lao động toàn quốc lần thứ X.  

 Đợt 2 (Từ 01/7/2020 đến 31/12/2020): Với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi 

đua yêu nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tổ chức thi 

đua kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 

28/7/2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt 

Nam (2/9/1945- 2/9/2020); tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu 

nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X, Đại hội Thi đua 

yêu nước toàn quốc lần thứ X, đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các CĐCS, nhất là đồng 

chí đứng đầu ban chấp hành công đoàn, quán triệt sâu sắc các chương trình, kế 

hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh và nội dung phát động thi đua hôm nay, cụ 

thể hóa vào điều kiện cụ thể ở cấp mình, đơn vị mình, phát động và triển khai 

phong trào trên tinh thần sáng tạo, thực chất, hiệu quả  góp phần thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Công đoàn tỉnh lần thứ XVI; Nghị 

quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh năm 2020. 

 
 

Nơi nhận: 
- LĐLĐ tỉnh; 

- CĐVC Việt Nam; 

- Thành viên  HĐTĐKT CĐVC tỉnh; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu: CĐVC tỉnh.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


