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BÁO CÁO 
Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm 

lập thành tích chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 04/11/2019)                                                            
 

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của toàn 
Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn, góp phần tạo động 
lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày 
sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, ngày 
13/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với 
chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, 
sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh 
đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm ngày 
thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019)” (sau đây gọi tắt là phong trào thi đua 
đặc biệt); đồng thời tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành 
tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và kỷ 
niệm 188 năm ngày thành lập tỉnh và ủng hộ phong trào làm đường giao thông 
nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với chủ đề “60 
ngày đêm ra sức thi đua đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm lập thành tích chào mừng 
kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) 
và kỷ niệm 188 năm ngày thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019)” (sau đây gọi 
tắt là phong trào thi đua cao điểm) tới tất cả các cơ quan, đơn vị và Nhân dân 
trong tỉnh với nhiều nội dung thi đua thiết thực. Tổng kết phong trào thi đua, 
UBND tỉnh đánh giá tình hình tổ chức triển khai và kết quả đạt được cụ thể như 
sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua  

Thực hiện các nội dung phát động thi đua của UBND tỉnh, 100% các cơ 
quan, đơn vị tham gia cụm, khối thi đua của tỉnh đã đồng loạt tổ chức hưởng 
ứng phong trào, ban hành văn bản phát động, triển khai thực hiện gắn phong trào 
thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ 
Chí Minh. Sở Nội vụ đã xây dựng tiêu chí thi đua, hướng dẫn tổng kết, khen 
thưởng phong trào. Trong quá trình triển khai phong trào, đã xuất hiện nhiều 
cách làm hay, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, 
ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các địa phương. 



 2

Phong trào được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung cụ thể, bám sát 
nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị với nhiều tên gọi, nội dung thi đua được cụ 
thể hóa trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, 
xây dựng hệ thống chính trị, tiêu biểu như phong trào của các sở, ban, ngành, 
đoàn thể, các doanh nghiệp1. 

Phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm đã tạo sức lan 
tỏa rộng lớn đối với các cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa 
bàn tỉnh ra sức thi đua để hoàn thành và đạt kết quả cao các nhiệm vụ trọng tâm 
của tỉnh, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 
2019. Thể hiện niềm tự hào, lòng quyết tâm và ý chí vươn lên của quân, dân các 
dân tộc trong tỉnh đối với những công lao to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ 
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.  

2. Công tác tuyên truyền phong trào thi đua 

 Công tác tuyên truyền phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành 
tuyên truyền thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tập trung 
vào tuyên truyền “Cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn 
của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân 
tộc” gắn với nội dung, mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua đã tạo sự 

                                           
1 Ngành Tài chính với Phong trào “Ra sức thi đua, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn” và Phong trào “Tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; 
Phong trào “Cán bộ Ngoại vụ năng động, sáng tạo, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ, đáp ứng 
yêu cầu công tác đối ngoại trong thời kỳ mới giai đoạn 2016 - 2020”; Ngành Tư pháp với Phong trào “Thi đua 
siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị được giao năm 2019”; ngành Y tế với Phong trào “60 ngày đêm cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động ngành Y tế ra sức thi đua đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn”; Văn phòng UBND tỉnh với Phong 
trào “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, “Công chức, viên chức và lao động Văn phòng UBND tỉnh 
đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 
năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn”; Ngành Tòa án với Phong trào “Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, ý thức 
trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 
năm 2019 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ”; Phong trào “60 ngày 
đêm ra sức thi đua đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn” của Công an tỉnh; Ngành Thanh tra với Phong trào “Ra 
sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 110 năm 
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 74 năm ngày truyền thống ngành 
Thanh tra Việt Nam”; Ngành Nông nghiệp với Phong trào “60 ngày đêm ra sức thi đua đoàn kết, sáng tạo, quyết 
tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập 
tỉnh Lạng Sơn”; Phong trào “Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội, an ninh, quốc phòng và chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày 
thành lập tỉnh Lạng Sơn” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phong trào “Cán bộ, công chức, người lao động cơ 
quan đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng 
Văn Thụ” của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Thành phố Lạng Sơn với Phong trào “Thi đua lập thành tích chào 
mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 17 năm 
thành lập thành phố Lạng Sơn”; Phong trào “Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và 
Công nghệ đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng 
Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn”. Khối các doanh nghiệp có Phong trào “Lao động giỏi, lao 
động sáng tạo”;“Thi đua đoàn kết, sáng tạo, làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Chiến binh thanh toán 
quốc tế”; “Vận hành tín dụng - Bùng nổ đam mê”; “Tăng tốc huy động - Cộng ngay tiền thưởng”; “Cán bộ nhân 
viên, người lao động đoàn kết, tích cực lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, đưa được sản phẩm mới ra phục 
vụ khách hàng, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, lập thành tích để chào mừng kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ”… 
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chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và tầng lớp 
Nhân dân. Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các địa 
phương đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua nhiều hoạt động thiết thực, phong 
phú, đa dạng như:  

- Khối các cơ quan hành chính đã chú trọng tổ chức tuyên truyền nội dung 
thi đua gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, 
gắn với tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đã phối hợp với các địa phương xây dựng maket thiết kế trang trí tuyên 
truyền, cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa trang trí trên địa bàn 
thành phố Lạng Sơn và khu vực huyện Văn Lãng, thị trấn Đồng Đăng, huyện 
Cao Lộc và các địa điểm trung tâm thành phố Lạng Sơn; Sở Thông tin và 
Truyền thông đã tham mưu tổ chức họp báo để tuyên truyền về các hoạt động, 
các sự kiện chính trị lớn của tỉnh. 

- Khối lực lượng vũ trang chỉ đạo phổ biến, quán triệt sâu sắc vai trò, ý 
nghĩa, lịch sử cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh 
dũng của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt Nam nói chung và 
phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực 
lượng học tập và noi theo.  

- Các cơ quan Đảng đã quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán 
bộ, công chức nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua, tuyên truyền về thân 
thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với 
phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào cách mạng tỉnh Lạng 
Sơn nói riêng bằng nhiều hình thức đa dạng như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, 
lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích 
cực tuyên truyền và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách 
mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và dân tộc”. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cuộc 
thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã cụ thể hóa nội dung, yêu cầu 
của phong trào thi đua thành kế hoạch của mỗi cơ quan, đơn vị, đồng thời chỉ đạo 
theo ngành dọc đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua đến cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được 
tăng cường. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên cử 
phóng viên về cơ sở viết bài và đưa tin về tiến độ triển khai và kết quả thực hiện 
phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm ở các cấp, các ngành, 
các địa phương trong toàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trên sóng phát 
thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử langsontv.vn và Báo Lạng Sơn về 
thân thế, sự nghiệp, những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của đồng chí 
Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt Nam nói chung, phong trào cách mạng 
tỉnh Lạng Sơn nói riêng gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 
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nước, địa phương; tuyên truyền những đổi mới trên quê hương đồng chí Hoàng 
Văn Thụ; tiếp tục duy trì thực hiện chuyên mục “Thi đua yêu nước”, chuyên 
mục “Xây dựng nông thôn mới”, chuyên mục “Trang truyền hình thành phố” 
phát định kỳ hàng tuần trên sóng Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn. Ban 
hành số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng 
Văn Thụ và kỷ niệm 188 năm ngày thành lập tỉnh. Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng 
mở chuyên trang chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” đăng tải những tác phẩm viết về gương “Người tốt - Việc 
tốt”. Trang thông tin điện tử Thi đua - Khen thưởng tỉnh thường xuyên đăng tải 
gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.  

 - Hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua ở cấp cơ sở được thực 
hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các huyện, thành phố ngoài hình 
thức tuyên truyền qua hội nghị, ở cấp cơ sở nổi bật là hình thức tuyên truyền 
trực quan với hàng nghìn pano, áp phích, bảng tin tuyên truyền; các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, các đội chiếu bóng lưu động hướng về cơ sở được đẩy 
mạnh. Các trường học tổ chức các hoạt động tọa đàm, sinh hoạt nói chuyện 
chuyên đề, ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, hành hương về nguồn, thăm các di 
tích lịch sử cách mạng, giáo dục truyền thống… tìm hiểu về cuộc đời, sự 
nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ và quá trình hình thành và 
phát triển của tỉnh Lạng Sơn.  

 3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua 

 Phong trào thi đua đã tác động tích cực, góp phần về đích sớm các chỉ tiêu 
phát triển kinh tế, xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của 
HĐND tỉnh, tổ chức thực hiện quyết liệt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực 
phấn đấu của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kết quả đạt được trên các 
lĩnh vực, cụ thể như sau: 

3.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới  
Các cấp, các ngành đã chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tăng 

cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng giá 
trị nông sản, xây dựng và tổ chức triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất có 
hiệu quả, đặc biệt là mô hình sản xuất các sản phẩm có chứng nhận về nhãn hiệu 
tập thể VietGap; “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2019 - 2020, định hướng đến năm 2030” được triển khai thực hiện trên địa bàn 
toàn tỉnh. Đã tổ chức thành công ngày Hội Na Chi Lăng lần thứ 03, Tuần lễ 
quảng bá, kết nối tiêu thụ Na Chi Lăng và nông sản đặc sản Lạng Sơn năm 2019 
tại Hà Nội.  

Chính quyền các cấp đã tổ chức tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Lạng 
Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 và 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. 
12 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019 đang gấp rút hoàn thành các 
tiêu chí và thực hiện quy trình trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
UBND tỉnh đã kêu gọi ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông thôn trong 
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tại Lễ Phát động thi đua cao 
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điểm (19/8/2019) đã vận động quyên góp được trên 20 tỷ đồng từ các cơ quan, 
đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.  

3.2. Phát triển kinh tế, xây dựng, giao thông, thương mại, dịch vụ du 
lịch, xúc tiến, thu hút đầu tư 

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tập trung 
cho các dự án trọng điểm, dự án tại Khu Kinh tế cửa khẩu. Đã thực hiện khởi 
công 100% các dự án bố trí vốn khởi công mới, bao gồm cả các dự án thuộc cấp 
huyện quản lý. Hết tháng 9/2019, cơ bản hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 
dụng một số công trình, hạng mục công trình quan trọng như: Đường đến trung 
tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định; Bệnh viện Đa khoa tỉnh 700 giường giai 
đoạn 1, đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên và các điểm trường thuộc 
Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học, trường mầm non 
chưa có cơ sở vật chất riêng... thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bắc Giang 
- Lạng Sơn. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu Kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.  

Công tác quản lý, điều hành ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực, tổng thu 
ngân sách trên địa bàn tính đến hết tháng 9 đạt 5.027 tỷ đồng, đạt 92,2% so với 
dự toán, bằng 136,3% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động du lịch tăng trưởng 
khá, tổng lượng khách du lịch đạt 2.255 nghìn lượt khách, tăng 8,4% so với 
cùng kỳ. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Chương trình du lịch “Qua những 
miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019. Triển khai lập Quy hoạch 
chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040.  

 UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019; ngày Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019 và 
đưa vào hoạt động trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đến hết ngày 
14/10/2019 đã có 304 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 60,8% kế hoạch. 

3.3. Công tác cải cách hành chính, thực hiện văn hóa công sở 
Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng 

Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” do UBND tỉnh phát động, các cơ quan, 
đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh đã đồng loạt tổ chức phát động phong trào; tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; 
tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, xây dựng 
hình ảnh, phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức tỉnh Lạng Sơn chuẩn mực, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, 
thân thiện trong hoạt động công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành 
chính Nhà nước, hiện nay các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện kế 
hoạch tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các phòng, ban, đơn vị 
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trực thuộc. Công tác giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
được triển khai và thực hiện tốt, tổng số hồ sơ tiếp nhận từ đầu năm đến ngày 
11/10/2019 là 12.537 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 11.951 hồ sơ, trước hạn và 
đúng hạn là 11.841 hồ sơ (đạt 99,08%), còn 586 hồ sơ đang giải quyết. Đã hoàn 
thành trình Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 
huyện, cấp xã của tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2021.  

 3.4. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 
Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, Phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong 

dạy và học” được toàn ngành Giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả. Đã hoàn 
thành tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đảm bảo an toàn, 
nghiêm túc, đúng quy chế. Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. 
Công nhận mới 15 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% kế hoạch. Đã hoàn 
thành xây dựng phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm 
non, tiểu học giai đoạn 2017 - 2020.  

Hoàn thành Đề án trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, khuôn viên, nhà lưu 
niệm, tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ.  

Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và 
những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và dân tộc”, Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 18.188 bài 
tham gia dự thi, trong đó số bài dự thi chấm tại các huyện, thành phố, Đảng bộ 
trực thuộc là 4.553 bài; số bài gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh là 398 bài; 
số bài được chọn vào vòng chung khảo là 60 bài, kết quả Ban Tổ chức trao 35 
giải cá nhân (01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 26 giải khuyến khích), 09 
giải tập thể. 

Tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ, Ban 
Tổ chức nhận được 143 tác phẩm và tập các tác phẩm dự thi của 66 tác giả với 
06 chuyên ngành, kết quả có 36 tác phẩm đạt giải (05 giải A, 12 giải B và 19 
giải C). 

Phong trào thi đua “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 
trách nhiệm, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
Nhân dân” được các đơn vị khám chữa bệnh triển khai sâu rộng, đã tạo được sự 
chuyển biến rõ rệt góp phần giảm phiền hà, nâng cao y đức người thầy thuốc và 
niềm tin của người bệnh. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được triển khai 
thực hiện tốt, 100% các cơ sở khám chữa bệnh không để xảy ra sai sót về 
chuyên môn. Tổ chức thành công việc di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào 
hoạt động tại cơ sở mới đúng kế hoạch.  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Phong 
trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai 
sâu rộng, phát triển cả về lượng và chất, được đông đảo các tầng lớp Nhân 
dân hưởng ứng tham gia. Các câu lạc bộ thể thao được thành lập rộng khắp 
các địa bàn trong tỉnh, đầu tư xây dựng các sân chơi, bãi tập, nhà tập luyện và 
thi đấu thể thao dưới hình thức nhà nước và Nhân dân cùng làm phát huy 
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được các nguồn lực cùng tham gia2. Trong Phong trào thi đua “Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã xuất hiện nhiều vận động viên 
đạt thành tích cao3.  

3.5. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân 
dân vững mạnh, chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động đối ngoại 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” và Phong trào “Toàn dân 
tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình 
mới” được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Công 
tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh 
biên giới quốc gia, nhất là ở khu vực biên giới, nông thôn được tăng cường. 
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh, không để xảy ra các 
vụ việc phức tạp về tội phạm, gây mất an ninh trật tự. Đảm bảo an toàn tuyệt đối 
trong việc đón và tiễn Đoàn Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên sang thăm cấp 
Nhà nước Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Tổ chức thành 
công Lễ tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và thực hiện 
03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Thông 
qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu4.  

3.6. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 
Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW 

ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, các chi 
đảng bộ nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt nội dung cơ bản và triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng 
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai, thực hiện các nội dung theo kế 
hoạch số 112-KH/TU ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

                                           
2 Trong năm các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã khảo sát, huy động nguồn lực, phát huy sự sáng tạo để xây dựng được 
221 điểm vui chơi, sân chơi bãi tập cho thanh thiếu nhi trị giá trên 1 tỷ đồng. 100% Hội Phụ nữ cơ sở, mỗi đơn 
vị thành lập 01 loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay toàn tỉnh có 
616 mô hình thu hút 21.560 thành viên tham gia, đã tổ chức được 657 cuộc thi giao lưu văn nghệ, TDTT nhân 
các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn. 
3 Vận động viên Hà Thanh Thủy đạt 01 Huy chương Bạc tại giải vô địch Điền kinh trẻ Đông Nam Á lần thứ 14 
tại Philippines; vận động viên Triệu Thị Uyên đạt 01 Huy chương Vàng tại giải vô địch trẻ Kickboxing toàn 
quốc; vận động viên Tôn Phương Nga đạt 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng 
tại giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc; vận động viên Trần Thị Thùy Dương đạt 03 Huy chương Vàng tại giải vô 
địch Cử tạ Thanh thiếu niên quốc gia; vận động viên Nông Văn Hữu đạt 01 Huy chương Vàng tại giải vô địch 
Wushu toàn quốc... 
4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh; Thượng tá Tạ Văn Nhất, 
Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh; Thượng úy Vũ Hải Dương, cán bộ Phòng 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh; Đại úy Nguyễn Mạnh Linh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát 
Biên phòng Pò Nhùng, Đồn Biên phòng Bảo Lâm; Thượng úy Đặng Văn Toàn, nhân viên phòng chống ma túy 
và tội phạm, Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh…  
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4. Công tác tổng kết phong trào và biểu dương khen thưởng của các 
cơ quan, đơn vị  

Phong trào thi đua đã khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ góp 
phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đã có nhiều công trình, phần 
việc thiết thực chào mừng được hoàn thành; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu 
biểu5. Kết thúc đợt thi đua các cơ quan, đơn vị đã tiến hành tổng kết, đánh giá 
kết quả thực hiện phong trào thi đua, bình xét các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu 
biểu đề nghị cơ quan khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng. Chủ tịch 
UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho 
tỉnh Lạng Sơn trong xây dựng nông thôn mới năm 2019; tặng Bằng khen cho 27 
tập thể và 24 cá nhân và 02 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 
đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 
110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng 
Sơn. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm cơ bản đã đạt 
được mục tiêu, yêu cầu và các nội dung, chỉ tiêu đề ra; thu hút được sự tham 
gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc trên 
địa bàn toàn tỉnh; khích lệ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần chủ động, 
sáng tạo trong công tác, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Có nhiều công trình, phần việc thiết thực 
được triển khai và hoàn thành, đặc biệt là phong trào làm đường giao thông 
nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả đạt 
được của phong trào thi đua là tiền đề quan trọng để cán bộ, công chức, viên 
chức và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các 
phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách 
của từng cơ quan, đơn vị.  

                                           
5 như: Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm chào mừng 
90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, kết thúc đợt thi đua 
đã lựa chọn gắn biển 04 công trình trị giá 500 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ chỉ đạo xây dựng mới 11 mô hình điểm, 
cụm dân cư điểm về mô hình thôn xanh - sạch - đẹp gắn với gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn, dự kiến cuối năm sẽ lựa 
chọn và gắn biển hộ gia đình tiêu biểu và mô hình thôn xanh - sạch - đẹp; Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn xây dựng 
được 112 mô hình “Thôn bản xanh - sạch - đẹp”, mô hình “Thu gom rác thải”, mô hình “xây hố đốt rác và đường nông 
thôn tự quản”; Đoàn thanh niên đã triển khai và xây dựng được 13 công trình thanh niên cấp tỉnh, 23 công trình thanh 
niên cấp huyện và 670 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở trị giá trên 3 tỷ đồng; Huyện Văn Lãng đã tổ chức Lễ 
phát động ủng hộ làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được gần 800 
triệu đồng; thành phố Lạng Sơn đã tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng 
Văn Thụ cho Trường Mầm non Hoa Sữa; ông Hoàng Mạnh Cương, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh trực tiếp xây dựng kế hoạch và tham mưu cho lãnh đạo công tác di chuyển bệnh viện đến cơ sở mới hoàn thành đúng 
kế hoạch; ông Nguyễn Khắc Phương, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ đã trực tiếp 
tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo các phương án, giải pháp và đặt ra lộ trình hoàn thành các nội dung công việc sắp xếp các 
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực 
tiễn tại địa phương; ông Vi Thanh Liêm, thôn Bản Đoóc, xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình đã hiến 700m2 đất để hỗ trợ xã mở 
mới và bê tông hóa 01km đường tắt từ trung tâm xã đến nhà văn hóa thôn, tuyên truyền vận động các hộ hiến được 
3.140m2 đất ruộng, vườn trị giá trên 240 triệu đồng…  
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 2. Hạn chế 

 Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động triển khai phong trào thi đua chào 
mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và kỷ niệm 188 
năm ngày thành lập tỉnh; việc cụ thể hóa các nội dung tiêu chí thi đua chưa kịp 
thời, chưa sát với tình hình nhiệm vụ thực tế của cơ quan, đơn vị nên hiệu quả đạt 
được trên một số mặt chưa cao. 

Một số ít tập thể, cá nhân nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa thực hiện 
phong trào thi đua, từ đó chưa hăng hái thi đua dẫn đến chất lượng, hiệu quả công 
việc còn thấp. 

 Việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua phong trào thi đua 
có nơi còn chưa thực hiện tốt. 

 3. Nguyên nhân 

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa 
nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua, nên chưa 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua; chưa tạo được khí thế thi đua sôi 
nổi, thu hút sự tham gia đông đảo của mọi người. 

Năng lực của cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở một 
số đơn vị còn hạn chế trong việc tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền để 
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. 

Chưa gắn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với 
kế hoạch tổ chức phong trào thi đua; công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng 
điển hình tiên tiến chưa được coi trọng đúng mức, động viên khuyến khích chưa 
kịp thời. 

4. Bài học kinh nghiệm  

Thường xuyên nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp về vị trí, 
vai trò công tác thi đua, khen thưởng; thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về thi đua yêu nước; sự phối hợp giữa cấp ủy chính quyền và các tổ chức 
đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua; kiện toàn 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đảm bảo phát huy tốt vai trò tư vấn 
về công tác thi đua, khen thưởng; tham gia ý kiến và đề xuất nội dung, biện 
pháp cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức phát động phong trào thi 
đua; thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức, chỉ đạo, tổng kết và phổ biến kinh 
nghiệm, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; 
thẩm định thành tích, xét chọn các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng theo quy định. 

Phải gắn kết và thực hiện nghiêm túc giữa định hướng phong trào thi đua 
và biện pháp thi đua cụ thể, phong trào thi đua phải toàn diện, sâu rộng. Tránh 
tình trạng thi đua chạy theo hình thức mà kết quả thực tế thì không có. Bên 
cạnh những kết quả đạt được từ phong trào thi đua cần phải đề cập những vấn 
đề tồn tại, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng để rút kinh nghiệm và 
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khắc phục kịp thời những thiếu sót. Việc đánh giá không sát, chưa đúng, né 
tránh sự thật là vấn đề làm trở ngại rất lớn trong quá trình tổ chức phong trào 
thi đua, hậu quả của việc chạy theo thành tích là rất khó lường. 

Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức để nâng cao năng 
lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng nhằm 
nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền lãnh 
đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.  

Thực hiện việc khen thưởng công bằng, kịp thời để động viên, khuyến 
khích những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

Phát huy kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2019, UBND 
tỉnh kêu gọi và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ 
trọng tâm sau: 

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 theo Nghị quyết HĐND đã đề ra. 

2. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm 
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh; Chương 
trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019.  

3. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 
của tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh. 
Hoàn thành Đề án kiên cố hóa trường lớp học và Đề án xây dựng nhà vệ sinh 
cho các trường, điểm trường.  

4. Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá hàng nông sản, tổ chức 
thành công “Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019”. Triển khai 
thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2019 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp, 
tập đoàn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu 
tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn 
thành các thủ tục để khởi công Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo 
Mẫu Sơn. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quyên góp, ủng hộ 
làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2019. 
Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, hoàn thành công nhận 
12 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.  

6. Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”, hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện tổng 
kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động thi đua thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020. 



 11

Tiếp nối tinh thần, khí thế và thành tích đạt được của phong trào thi đua 
đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm, UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sỹ 
các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua hoàn 
thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban TĐKT Trung ương; 
- Vụ III, Ban TĐKT TW; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND 6 tỉnh (Cụm TĐ 7 tỉnh MN BGPB); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh; 
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT); 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
              CHỦ TỊCH 
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