
   UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

V/v đăng ký thi đua năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;                           

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 09/12/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết số 

30/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm 

vụ kế hoạch năm 2021, tỉnh Lạng Sơn đăng ký thi đua năm 2021 với Chính phủ, 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC TIÊU THI ĐUA 

Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục thực 

hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của 

dịch COVID-19. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện hệ thống kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

sản xuất hàng hóa; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng 

chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

công chức; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và 

thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ 

máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Củng cố quốc 

phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về ý thức trong thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động và từng tập thể cơ quan, đơn vị; lập thành tích chào 

mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các 

chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cụ thể: 

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 5.835 tỷ đồng. 

2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): 7 - 7,5%, trong đó nông lâm 

nghiệp 3 - 3,5%; công nghiệp - xây dựng 8 - 9%; dịch vụ 7 - 8%, thuế sản phẩm 

trừ trợ cấp sản phẩm 8 - 9%.  
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3. Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 8 - 9% so với năm 2020. 

4. Thu nhập bình quân đầu người 47 - 48 triệu đồng. 

5. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên. 

6. Giải quyết việc làm 14.000 người.  

7. Giảm tỉ suất sinh 0,1‰. 

8. Xây dựng thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

9. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: phát triển thêm 20 trường học đạt 

chuẩn quốc gia. 

10. Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế: có 160 xã đạt Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã; 11,1 bác sỹ và 31 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người 

dân tham gia bảo hiểm y tế 93,6%. 

11. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: tiếp tục bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; tăng 

cường phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép nhằm làm tốt công tác phòng, 

chống đại dịch COVID-19. 

12. Công tác quân sự địa phương: tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, 

xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh 

nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia. Thực hiện tốt công 

tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác tuyển quân năm 2021.  

13. Thực hiện an toàn giao thông: giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 

5% trở lên, giảm phạm pháp hình sự từ 5% trở lên. 

14. Chỉ số cải cách hành chính PAR Index: đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong các lĩnh 

vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội,... tạo thuận lợi 

cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. 

15. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI: thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở, 

ban, ngành, UBND cấp huyện. 

16. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI): thực 

hiện các giải pháp thiết thực cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI, chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX).  

17. Tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí: thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 

các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

18. Đảm bảo vệ sinh, môi trường, quản lý tài nguyên: trồng rừng mới 

9.000 ha, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63,4%. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử 

dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,5%. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và 

xử lý đạt 95,4%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 98%. Chủ động, tích cực thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, ứng phó với 
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biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, quản 

lý tài nguyên. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu 

nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công 

tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp làm cho phong trào thi đua thực sự 

trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, 

mỗi đơn vị, cá nhân về công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới. 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chất lượng 

hoạt động của các khối, cụm thi đua, quan tâm phát hiện nhân tố mới, mô hình 

mới trong phong trào thi đua, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương 

người tốt, việc tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên mọi người phát huy 

mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần bồi 

dưỡng, xây dựng con người mới phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới, xã 

hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng và việc làm tiêu cực. 

3. Tập trung thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 

là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, phương châm 

của tỉnh năm 2021 là “Siết chăṭ kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liêṭ 

hành đôṇg, sáng taọ bứt phá”. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực 

hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng cấp, từng 

ngành, từng đơn vị. Các cấp, các ngành căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được 

giao xây dựng nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, sát với đặc điểm, tình 

hình thực tế; tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua; sơ kết, tổng kết 

đánh giá phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người 

lao động trực tiếp; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để 

phong trào thi đua ngày càng thu hút, lôi cuốn được nhiều người tham gia. Chú 

trọng phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để khích lệ tinh 

thần hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng 

điểm, đồng thời hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp 

đặt ra. 

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Bảo đảm khen 

thưởng đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời; 

bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục để thi đua và khen thưởng thực sự là 

động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. 

5. Các cơ quan thông tin, truyền thông các cấp đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền các phong trào thi đua yêu nước, tăng thời lượng và mở các chuyên trang, 

chuyên mục để tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến, các thành quả 

của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
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6. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

triển khai thực hiện các phong trào thi đua. 

IV. ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

1. Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn 

quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đăng ký thi đua, phấn đấu được tặng 

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021. 

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh đăng ký Cờ thi đua của Chính 

phủ: 18 Cờ, cụ thể như sau: 

- Khối các huyện, thành phố: 02 Cờ. 

- Khối các sở, ban, ngành: 02 Cờ. 

- Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội: 02 Cờ. 

- Khối các doanh nghiệp tỉnh: 02 Cờ. 

- Các đơn vị trực thuộc các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành: 10 Cờ. 

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn với 

Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính mong nhận được sự 

quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh 

trong cụm thi đua để hoàn thành tốt các nội dung giao ước thi đua năm 2021 

của tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ địa phương, BTĐKTTW; 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; 

- UBND các tỉnh cụm TĐ 7 tỉnh MN BG phía Bắc; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Sở Nội vụ các tỉnh cụm TĐ MN BG phía Bắc; 

- Ban TĐKT (Sở Nội vụ); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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