
    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  

 

          Số:  1611  /SNN-TCHC   Quảng Trị, ngày  03  tháng 10 năm 2019 

    Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua 

   nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống  

  ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam 

 
Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 

- Giám đốc các Công ty TNHH thuộc quản lý ngành; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các 

huyện, thành phố, thị xã. 

 
Để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống 

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (14/11/1945 – 14/11/2019) có ý 

nghĩa thiết thực, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều 

hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Tỉnh uỷ và Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh; nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động toàn Ngành nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hăng hái thi đua, quyết 

tâm phấn đấu xây dựng Ngành vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu 

cầu nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Ngành tập trung thực hiện tốt một 

số nội dung sau đây: 

I. Mục đích, ý nghĩa 

1. Mục đích:  

- Ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy và phát huy truyền thống thi đua 

yêu nước, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, tạo 

phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

được giao. 

- Xây dựng điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng và 

phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong cán bộ, công chức , 

viên chức và người lao động. 

- Nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức, tinh thần 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

- Củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học 

tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong toàn ngành. 
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2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút 

đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng, tham 

gia.  

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ 

chức thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, gắn với thực 

hiện nhiệm vụ chính trị được giao.  

II. Nội dung phát động thi đua 

1. Tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, 

chương trình công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị từ nay đến hết năm 

2019; triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Với tinh thần 

“Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 

các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt nội dung đã phát động, đăng ký 

phong trào thi đua yêu nước ngày từ đầu năm 2019. 

2. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành gắn với thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 

03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị 

quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn 

Đảng, ngặn 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”. Phong 

trào thi đua phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của 

từng cơ quan, đơn vị và từng lĩnh vực công tác nhằm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội đảng các cấp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua 

“Toàn ngành Nông nghiệp và PTNT chung sức thực hiện Tái cơ cấu ngành, 

xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020, làm cơ sở triển khai nhiệm vụ 

công tác trọng tâm năm 2020 và những năm tiếp theo. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của 

Ngành; căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm 

trong nội bộ cơ quan để ôn lại truyền thống của Ngành, có thể kết hợp biểu 

dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác; tổ chức 

các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày truyền thống 

trong phạm vi cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động tri ân các 

anh hùng liệt sỹ, tổ chức thăm hỏi cán bộ hưu trí của cơ quan, đơn vị mình 

qua các thời kỳ;  

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

được giao có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống của Ngành tại cơ quan, đơn vị, 
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không tổ chức các hoạt động mang tính chất nghi lễ, các hoạt động khác gây 

tốn kém, làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động. 

5. Giao Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở chủ trì phối hợp với Ban thường 

vụ Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch 

phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; lựa chọn nội 

dung phù hợp để tổ chức giao lưu thể thao giữa các cơ quan, đơn vị trong 

ngành: bóng chuyền, cầu lông, kéo co, tennis..., tạo nên khí thế thi đua sôi 

nổi, đoàn kết cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Trên đây là một số nội dung phát động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 

74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam 

(14/11/1945-14/11/2019), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc ngành căn cứ đặc điểm, tình hình 

nhiệm vụ cụ thể để xây dựng Kế hoạch Phát động phong trào thi đua, đề ra 

nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy phong trào thi đua góp 

phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên;      

- Bộ NN&PTNT(b/c); 

- Ban TĐ-KT Tỉnh;  

- BTV CĐ cơ Sở; BTV Đoàn TN;                                                                      

- Lưu: VT, TCHC. 

 

            Hồ Xuân Hòe 
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