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SỞ VH,TT&DL TỈNH LẠNG SƠN 
TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT  

 

        Số:          / PĐ-TTVHNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Lạng Sơn, ngày      tháng 02  năm 2021 

 

 

PHÁT ĐỘNG 

phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 

  kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH  

và 20 năm Ngày toàn dân PCCC 

 
 

Thực hiện công văn số 127/SVHTTDL-VP ngày 01 tháng 02 năm 2021 của 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về hưởng ứng phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm 

Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân 

PCCC. 

Nhằm động viên cán bộ, viên chức, người lao động phát huy truyền thống 

của ngành, của đơn vị thi đua sáng tạo trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phấn 

đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021, lập thành tích 

chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 04/11/2021) và những sự kiện trọng đại của đất nước, của Ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 

năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn 

dân PCCC với các nội dung sau đây: 
 

1. Chủ đề thi đua 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn quyết tâm thực hiện tốt công 

tác phòng cháy, chữa cháy chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực 

lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC. 
 

2. Nội dung thi đua 

2.1. Thi đua thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị 

a. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong viên chức, 

người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 

phòn cháy, chữa cháy. Động viên toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động 

hưởng ứng tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị. 

b. Phấn đấu không để sảy ra nất an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy 

tại đơn vị. 

c. Kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại về công tác PCCC; tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH cho 

công chức, viên chức, người lao động; treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày 

toàn dân PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị; củng cố, kiện toàn lực lượngdân phòng, 

đội PCCC cơ sở, trang bị phương tiện chữa cháy vàCNCH; duy trì điều kiện đảm 

bảo hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ 
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chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở và CNCH năm 2021, trong đó tập trung 

triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ PCCC và CNCH.   

2.2. Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền 

thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC. 

a. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của đơn vị, quyết tâm thực hiện có hiệu 

quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021. 

Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất 

lượng, phấn đấu hoàn thành vượt mức, trước thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ năm 

2021.  

b. Thi đua thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “Siết chặt kỷ cương, 

tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, nâng cao tinh 

thần trách nhiệm của viên chức trong giải quyết công việc, tích cực đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng 

dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu 

đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của tỉnh.  

c. Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân 

dân vững mạnh 

Đẩy mạnh công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đơn 

vị. Phối hợp đảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và 

sau Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

d. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng” 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thi đua 

xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện. Tiếp tục 

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 tổng kết 05 năm thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
 

3. Thời gian thi đua 

Từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 01/9/2021. 
 

4. Tổng kết phong trào thi đua 
- Tổng kết phong trào thi đua: trong tháng 10/2021 
 

5. Tổ chức thực hiện 

a. Phòng Hành chính 

 Tham mưu xây dựng triển khai phát động phong trào thi đua. Tham mưu 

công tác khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức quán triệt sâu sắc mục 

đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đến toàn thể viên chức, người lao động. 
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Tổng hợp khen thưởng và hoàn thiện hồ sơ khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b. Các phòng, đội trong đơn vị. 

Lãnh đạo các phòng nghiêm túc triển khai thực hiện, bồi dưỡng, theo dõi các 

cá nhân điển hình có thể phát triển, nhân rộng. 

Tổ chức đánh giá bình xét, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có 

thành tích đề nghị cấp trên khen thưởng. 

 Trên đây là phát động hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm 

Ngày toàn dân PCCC của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 

   - TĐKT Sở; 

  - Cụm trưởng Cụm thi đua 2; 

   - Lưu VT, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Ngọc Minh 
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