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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN LỘC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô://ói- /KH-UBND Lộc Ninh, ngày/Jịtháng 12 năm 2020

KỂ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi đua Trưởng Ban điều hành Khu dân cư 

“Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả”

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lộc 
Ninh (07/4/1972 - 07/4/2022) trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã 
hội QP-AN trên toàn huyện, UBND huyện phát động cuộc thi đua Trưởng Ban 
điêu hành Khu dân cư “Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
- Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, gương mẫu, tận 

tâm và trách nhiệm, tính hiệu quả, vai trò của cá nhân Trưởng Ban điều hành Khu 
dân cư (ấp, khu phố) trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an 
ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện trong năm 2021 và những 
năm tiếp theo trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu
- Các hoạt động, việc làm phải thiết thực, hiệu quả (chọn việc để làm) lấy 

nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân làm mục tiêu để phấn đấu thực 
hiện; tránh phô trương, hình thức và thiếu duy trì phát triển.

II. NỘI DUNG THI ĐUA
- Gắn cuộc thi đua Trưởng ban điều hành khu dân cư “Năng động - Sáng 

tạo - Hiệu quả” với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nong* thôn mới; 
cuộc vận động người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt và cuộc vận động xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu cân cư.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên phát động, chỉ đạo về phát 
triên kinh tê, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự, xây dựng nông 
thôn mới và nông thôn mới nâng cao làm tiêu chí để đánh giá; trong đo ưu tiên 
những việc làm có tính sáng tạo, đột phá, hiệu quả cao.

III. THỜI GIAN THựC HIỆN VÀ KHEN THƯỞNG
1. Giai đoạn I từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021
- Các xã, thị trấn bình xét 01 cá nhân Trưởng Ban điều hành khu dân cư tiêu 

biểu gửi về UBND huyện (qua Vãn phòng HĐND-UBND huyện); UBND huyện tổ 
chức hội nghị sơ kết đánh giá két quả thực hiện và trao thương cho các cá nhân 
Trưởng Ban điều hành khu dân cư tiêu biểu đủ điều kiện được công nhận.



- UBND huyện khen thưởng cho cá nhân Trưỏmg Ban điều hành theo quy 
định. Ngoài ra cá nhân Trưởng Ban điều hành được tặng thưởng l.OOO.OOOđ va 
Khu dân cư 4.000.OOOđ từ nguồn xã hội hóa.

2. Giai đoạn II từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021.
- Các xã, thị trấn bình xét 02 cá nhân Trưởng Ban điều hành khu dân cư tiêu 

biểu gửi về ƯBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện); UBND huyện tổ 
chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và trao thưởng cho các cá nhân 
Trưởng Ban điều hành khu dân cư tiêu biểu đủ điều kiện được công nhận.

- UBND huyện khen thưởng cho cá nhân Trưởng Ban điều hành theo quy 
định. Ngoài ra cá nhân Trưởng Ban điều hành được tặng thưởng l.OOO.OOOđ va 
Khu dân cư 4.000.000đ từ nguồn xã hội hóa.

* Lưu ý: Những cá nhân Trưởng Ban điều hành và Khu dân cư được khen, 
thưởng sơ kêt giai đoạn I thì không được đề nghị khen, thưởng ở giai đoạn IIẻ

IV. TỞ CHỨC CÔNG NHẬN
- Trên cơ sở hồ sơ gửi về, UBND huyện tiến hành xem xét đánh giá. Thành 

phần tham gia đánh giá công nhận gồm: Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh 
đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; mời Chủ tịch UBMTTQVN huyện và một 
số phòng, ban có liên quan tham gia.

* Khuyến khích tinh thần phản ánh của người dân trong đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội qua đường dây nóng của huyện (một thông tin chỉnh 
xác, kịp thời sẽ được ghi nhận trong đánh giá của KDC).

V. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tổ chức triển khai cuộc thi đua trong toàn hệ thống chính trị từ xã đến khu 

dân cư (phô tô kế hoạch gửi cho các khu dân cư).

- Phân công lãnh đạo UBND, thành viên UBND phụ trách, thường xuyên chỉ 
đạo, định hướng, hướng dẫn cho các Ban điều hành các khu dân cư thực hiện.

- Thành lập nhóm Zalo nội bộ trong địa phương để đăng tải thông tin kịp 
thời, đông thời kết nối với nhóm Zalo 131 của huyện để đăng tải các nội dung và 
tạo sự lan tỏa thi đua trong toàn huyện.

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện
- Là cơ quan Thường trực phối hợp với các phòng, ban chuyên môn liên 

quan chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện và 
theo dõi chỉ đạo trong từng giai đoạn. Thành lập chuyên mục về cuộc thi đua trên 
Trang thông tin điện tử huyện, nhóm Zalo, Facebook 131 trên toàn huyện.

- Lập dự trù kinh phí tổng thể cho kế hoạch thực hiện. Tổng hợp các báo 
cáo, kiên nghị, đê xuât của các xã, thị trấn; tham mưu tốt nội dung chương trình, 
điêu kiện đảm bảo cho sơ kết giai đoạn I và tổng kết giai đoạn II của cuộc thi đua.



3. Phờng Văn hóa và Thông tin
- Phối hợp với các phòng, ban có liên quan để đưa nội dung cuộc thi đua 

Trưởng Ban điều hành Khu dân cư “Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả” vào triển 
khai với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư hảng năm.

- Đẩỵ mạnh công tác tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt của các khu 
dân cư. Phôi hợp các đơn vị liên quan mở chuyên mục trên hệ thống đài truyền 
thanh, truyền hình huyện; đưa tin bài lên Trang thông tin điện tử Huyện ủy, UBND 
huyện để tuyên truyền cổ vũ.

4. Phòng Nội vụ-LĐ,TB&XH
- Chủ động phối hợp cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu Hội 

đồng TĐ-KT huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân theo từng giai đoạn.
5ẵ Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Thẩm định, giải quyết kịp thời kinh phí cấp cho các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ được giao.

6. Đối với các phòng, ban chuyên môn còn lại
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động tham mưu 

UBND huyện và phối hợp, hỗ trợ UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế 
hoạch có hiệu quả.

7Ệ Đe nghị ủy ban MTTQVN huyện và các Đoàn thể, Hội huyện '
- Trên cơ sở quy định của tổ chức chủ động giám sát quá trình triển khai 

thực hiện cuộc thi đua, đồng thời hướng dẫn hệ thống cấp dưới, vận động đoàn 
viên, hội viên ở khu dân cư cùng vào cuộc một cách đồng bộ, có hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức cuộc thi đua Trưởng Ban điều hành Khu dân 
cư “Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả” thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm 
Ngày giải phóng Lộc Ninh (07/4/1972 - 07/4/2022), yêu càu các phòng, ban 
chuyên môn trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn phối họp ừiển khai 
thực hiện có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- ƯBND tỉnh;
- TT.HƯ, HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo HU;
- Văn phòng HU;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Đoàn thể, tổ chức hội huyện;
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- UBND các, thị trấn;
- 131 khu dân cư;
- Lưu VT./.
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