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Hà Nam, ngày      tháng 12 năm 2021 
 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA  

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021 
 

Giai đoạn 2015- 2020, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT 

với truyền thống ‘Dũng cảm, thông minh, sáng tạo” đã hăng hái thi đua, nỗ lực 

phấn đấu, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 

của Ngành; góp phần chung vào kết quả của địa phương. 

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội (Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội 

đồng nhân dân các cấp; là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- 

xã hội giai đoạn 10 năm (2021- 2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 

năm (2021- 2025) theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội); để hưởng ứng phong 

trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” do Thủ 

tướng phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Chương 

trình thi đua yêu nước của Bộ GTVT, UBND tỉnh; sở GTVT Hà Nam phát động 

thi đua tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các cấp Công đoàn 

trong Ngành với các nội dung sau: 

I. Chủ để và mục tiêu thi đua: 

1. Chủ đề: Chủ đề thi đua chung của toàn ngành năm 2021 là: “Đoàn kết, 

sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi nghị quyết và kế hoạch của Bộ Giao 

thông vận tải, UBND tỉnh về phát triển Giao thông vận tải, góp phần phát 

triển kinh tế- xã hội năm 2021”. 

2. Mục tiêu: 

a. Tăng cường sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ ở 

tất cả các phòng chuyên môn, đơn vị trong toàn ngành; các hoạt động đều hướng 

tới lợi ích của người dân, cộng đồng doanh nghiệp. 

b. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo 

công chức viên chức, người lao động tham gia vào các phong trào thi đua; tạo 

động lực phấn đấu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo tinh thần 

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đại hội XIII của Đảng…, đảm bảo 

thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của từng đơn vị, các cấp công đoàn và của 

toàn Ngành, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội của địa phương 

c. Đổi mới về chất các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực, nâng cao năng 

suất, hiệu quả công tác, tập trung cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ 

mới, công nghệ thông tin chuyển đổi số. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần cho người lao động. 
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d. Các phong trào thi đua gắn với thực hiện vụ chính trị, đồng thời thường 

xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến; tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương “người tốt, việc tốt”, 

tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất 

tốt đẹp để hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người 

lao động phát triển toàn diện, xây dựng văn hóa công sở văn minh.  

II. Nội dung thi đua: 

1. Về đoàn kết sáng tạo 

Công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT phát huy truyền thống 

đoàn kết, sáng tạo đã được thử thách, tôi luyện qua 2 cuộc kháng chiến cứu quốc 

để vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các đơn vị trong và 

ngoài ngành, kịp thời trao đổi thông tin về khoa học công nghệ mới, vốn, thị 

trường… Kiên quyết đấu tranh, phê phán tư tưởng cục bộ, hẹp hòi, cạnh tranh 

không lành mạnh, thiếu hợp tác. 

Vận động công chức, viên chức, người lao động trong ngành phát huy tính 

năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào quản lý, điều hành, 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, nâng 

cao hiệu suất của trang thiết bị, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh. 

Các đơn vị cần chủ động, sáng tạo, xây dựng, phát động các phong trào thi đua có 

mục tiêu, nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ từng đơn vị, từng cá nhân. 

Tiếp tục thực hiện các phòng trào thi đua do cấp trên phát động, gắn với 

thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó trọng tâm là phong trào 

thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì 

người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phải sau”; phong trào thi đua “Lao động 

giỏi”, “Lao động sáng tạo”; chủ trương “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và 

kiểm soát tải trọng phương tiện”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…; ủng 

hộ Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, xây dựng lẽ 

sống nhân văn giầu lòng nhân ái với truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống 

nước nhớ nguồn”, tích cực tham gia có trách nhiệm và tự giác tham gia giúp đỡ 

các đổi tượng chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

2. Quyết liệt cải cách hành chính, thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế 

để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp 

Căn cứ Chương trình công tác của sở, ngay từ đầu năm, các đơn vị chủ 

động xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu, đề 

xuất các giải pháp và thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; 

xây dựng tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại, khẩn trương, 

nghiêm túc với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm”, “Hết việc mới nghỉ”, phấn đấu có nhiều công trình về đích trước 

thời hạn quy định, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. 
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Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng khoa học 

công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0 và đẩy mạnh ứng dụng phát triển công 

nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, thực hiện Chính phủ điện tử và chuyển đổi số; 

cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, giảm các khâu trung gian, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; thực hiện quyết liệt, hiệu quả mọi 

biện pháp phòng chống dịch vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt cơ 

hội để nỗ lực phục hồi kinh tế- xã hội; phân công trách nhiệm rõ ràng; gắn trách 

nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đấu tranh 

với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, buông lỏng quản lý trong các 

hoạt động. 

Tham mưu xây dựng đồng bộ các biện pháp quản lý đầu tư, xây dựng để 

đảm bảo chất lượng, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến công trình, dự án và 

bảo vệ môi trường, đời sống, sinh hoạt của người dân. Cương quyết tham mưu 

xử lý và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm vi phạm 

các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng và ảnh hưởng đến uy 

tín của Ngành Giao thông vận tải. 

Phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, 

thực hiện thắng lợi nghị quyết và kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, UBND 

tỉnh về phát triển Giao thông vận tải, góp phần phát triển kinh tế- xã hội năm 

2021” phải được tiến hành đồng bộ, tạo ra bước đột phá mới xứng đáng với 

truyền thống “Đi trước mở đường” trong lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển 

của Ngành Giao thông vận tải. 

Hiệu quả trong công tác phải được thể hiện ở các phương diện: nội bộ đoàn 

kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu 

hút người dân và doanh nghiệp, đảm bảo đời sống của người lao động, có tích 

lũy để đầu tư, bảo đảm môi trường, an toàn vệ sinh, lao động và an toàn giao 

thông, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Từ mục tiêu chung và các nội dung thi đua cụ thể trên, Giám đốc Sở 

Giao thông vận tải và Công đoàn sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với tổ 

chức Công đoàn xây dựng các mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể cho phù hợp với 

đặc điểm của từng chuyên ngành, cơ quan đơn vị mình để phát động các đợt thi 

đua theo năm, theo đợt; có thể chọn một số công trình, sản phẩm đăng ký chào 

mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành. 

2. Mỗi đợt thi đua phải có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương 

khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc xét khen 

thưởng phải đặc biệt chú ý đến tính thiết thực, hiệu quả kinh tế - xã hội và cải 

thiện đời sống CNVCLĐ. Kiên quyết xóa bỏ tính phô trương hình thức, kém 

hiệu quả, lãng phí, bệnh thành tích trong thi đua và khen thưởng. 
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3. Giao cho Văn phòng Sở phối hợp với Công đoàn sở theo dõi, đôn đốc 

công tác phát động thi đua và tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng các tập 

thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các đợt thi đua, giải quyết 

kịp thời công tác khen thưởng. 

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng, mừng 

xuân mới Tân Sửu 20021, phát huy tinh thần yêu nước, sở Giao thông vận tải 

kêu gọi công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải ra sức 

thi đua lao động giỏi, công tác tốt, phát huy nhiều sáng kiến, lập thành tích xuất 

sắc trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội 

năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021- 2025), thiết thực chào mừng các sự kiện 

trọng đại của đất nước, của tỉnh Hà Nam trong năm 2021. 
 

Nơi nhận: 

- Hội đồng TĐKT Bộ GTVT,  

- Hội đồng TĐKH tỉnh Hà Nam;  (để b/c) 

- CĐ Viên chức tỉnh Hà Nam; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trong ngành. 

- Lưu: VT, CĐ. 

 

 

GIÁM ĐÓC 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKT SỞ 

Đặng Trọng Thắng 
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