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Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (giai đoạn 2016-2020), gắn với nhiều ngày lễ, 

sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện và của ngành Lao động – 

TB&XH. Với khẩu hiệu hành động xuyên suốt đã đề ra trong Chương trình công 

tác năm 2020 là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, ngay từ những 

ngày đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, góp phần cổ 

vũ, động viên, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị 

của huyện. 

Thực hiện Công văn số 2239/SLĐTBXH-VP ngày 10/8/2020 của Sở Lao 

động – TBXH V/v phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm 

Ngày thành lập ngành LĐTBXH (28/8/1945-28/8/2020, UBND huyện phát động 

đợt thi đua cao điểm tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong ngành Lao động - TBXH từ nay đến hết năm 2020 với chủ đề “Toàn ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Định đoàn kết, kỷ cương, trách 

nhiệm, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành 

lập ngành (28/8/1945-28/8/2020)”, trong đó tập trung vào những nội dung chủ 

yếu sau: 

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về 

lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; 

khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 75 năm 

qua. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, sự chủ 

động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

toàn ngành với nỗ lực và quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc, về đích 

sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016-

2020 nói chung. 

2. Phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh thực 

hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng 

Ngày thành lập ngành (28/8/1945-28/8/2020), kỷ niệm 75 năm Cách mạng 

Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại hội thi đua yêu nước ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần 

thứ X và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
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Gắn việc nâng cao hiệu quả các hoạt động thi đua yêu nước với đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng, kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện, góp 

phần đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực 

phát triển và lan toả sâu rộng trong từng đơn vị. 

3. Tập trung rà soát, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 

nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ những tháng 

đầu năm 2020, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ có chuyển biến chậm, chưa đảm 

bảo yêu cầu kế hoạch đề ra. Từng xã, thị trấn, từng bộ phận và từng cán bộ, công 

chức, viên chức phải xác định rõ nhiệm vụ của mình, tích cực, chủ động nghiên 

cứu các quy định của pháp luật, tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, tăng cường phối 

hợp để giải quyết với thời gian nhanh nhất, chất lượng cao nhất yêu cầu của tổ 

chức và công dân trên tinh thần phục vụ; lấy sự hài lòng của Nhân dân là thước 

đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của phòng, đơn vị và từng cá nhân trong đánh 

giá phong trào thi đua. 

4. Các xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, lịch sử 

vẻ vang của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội bằng các hình thức phù 

hợp, đảm bảo các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo 

hướng dẫn của cơ quan y tế. Không tổ chức các hoạt động kỷ niệm tập trung 

đông người, không đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 75 

năm Ngày thành lập ngành (28/8/1945-28/8/2020). Khuyến khích cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động viết, đăng tin, bài tuyên truyền, giáo dục về 

truyền thống lịch sử của ngành trên Trang thông tin điện tử của Sở và các địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển của ngành 

Lao động – TB&XH, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung 

triển khai thực hiện nghiêm túc để tổ chức đợt cao điểm thi đua lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Lao động – TB&XH đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa sâu rộng trong toàn ngành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Chủ tịch (để b/cáo); 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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