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Sô: /KH-ƯBND Lộc Ninh, ngày o b  tháng yi'ị năm 2019

KẾ HOẠCH
về việc phát động đọt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 

Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-ƯBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 
Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2020.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh - quốc phòng của huyện năm 2019, năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 
2020), thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước huyện Lộc 
Ninh lần thứ V năm 2020 và Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra trong năm 2020, 
ủ y  ban nhân dân huyện Lộc Ninh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích 
chào mừng Đại hội thi đua yêu nước huyện Lộc Ninh lần thứ V năm 2020 và Đại 
hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, 
động viên các tập thể, cá nhân ở các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục khó 
khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững an ninh - quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện;

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn 
và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 
xuất sắc trong Đợt thi đua đặc biệt gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Đợt thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, tạo 
được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành 
với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương.

II. ĐỐI TƯƠNG, NỘI DƯNG, MỤC TIÊU, THỜI GIAN CỦA ĐỢT 
THI ĐƯA

1. Đối tượng thi đua



1.1 Tập thế: Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang, 
đơn vị sự nghiệp công lập, ƯBND xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là cơn quan, đơn 
vị, địa phương); các doanh nghiệp đóng trên đị bàn huyện;

1.2. Cá nhân: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ 
trong lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên 
chức).

2. Nội dung thi đua

2.1. Tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và 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”; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về 
công tác thi đua, khen thưởng; tập tamg đẩy mạnh các phong trào thi đua và 
nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn 
xã hội.

2.2. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng 
bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị 
và Kế hoạch số 200-KH/TƯ ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập 
trung trí tuệ, cổng sức xây dựng hệ thống văn kiện trình Đại hội; chủ động chuẩn 
bị phương án nhân sự đảm bảo thận trọng, bài bản, dân chủ, khách quan, toàn 
diện; thực hiện thật tốt công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, hậu cần, phục 
vụ.

2.3. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi 
đua sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, chiên sỹ trong lực lượng vũ 
trang và Nhân dân gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và năm 
2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện giai đoạn 2015 - 2020.

2.4. Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, 
xác định đây nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để đáp ứng yêu cầu nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điêu hành, cải cách hành chính, 
phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới việc xây dựng một nền hành 
chính hiện đại, công khai, minh bạch.

2.5. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dụng hệ thống các cơ 
quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, 
hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ sô hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh (Papi), Chỉ số hài lòng của người dân, tố chức đối với sự phục vụ của cơ 
quan hành chính nhà nước (Sipas).
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2.6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ công chức, 
công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ứng dụng công nghệ thông tin 
trong các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của bộ 
máy hành chính; tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 
trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề, 
trong đó có các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, không phô trương 
hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các 
phong trào thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất 
sắc để biểu dương, tôn vinh khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

2.7. Đẩy mạnh thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, xây dựng đường giao thông nông thổn sáng, xanh, sạch, đẹp, an 
toàn, văn minh gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng lOOkm 
đường giao thông nông thôn và xóa 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo” 
trên địa bàn huyện trong năm 2019 và phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức 
xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; huy động nhiều nguồn lực để 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, phấn đấu đến hết 
năm 2020 hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 
2016 - 2020 ở địa phương, coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các 
phong trào thi đua yêu nước để tổ chức triển khai thực hiện.

2.8. Tổ chức tốt hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới đại 
hội Thi đua yêu nước huyện lần thứ V năm 2020, tạo không khí thi đua sôi nổi 
trong phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao nhất.

3. Mục tiêu thi đua
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, huy động sức 

mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ 
trang và Nhân dân, các cấp, các ngành, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 
trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và giai đoạn 2015 - 2020.

4. Khẩu hiệu thi đua
Thi đua đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt 

mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 
- an ninh năm 2019 và giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

5. Thời gian thi đua
Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 11/11/2019 đến ngày 30/6/2020.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đe nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính 

trị và tổ chức xã hội phối họp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành huyện và
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ƯBND xã, thị trấn tăng cường vận động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 'và các tâng lớp nhân dân để 
tích cực tham gia hưởng ứng, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện phong 
trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn 
những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua cụ thể. Thực hiện thật tốt 
việc tô chức các phong trào thi đua đi đôi với biêu dương, khen thưởng, nhân 
rộng điển hình tiên tiến, để công tác thi đua thực sự là động lực, động viên các 
cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và toàn dân phấn đấu lập thành tích xuất sắc 
chào mìmg kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện trong năm 2019, 2020 và Đại hội 
thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ các cấp.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là 
những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch cần 
hoàn thành trong đợt thi đua đặc biệt này trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, 
quốc phòng, an ninh của huyện. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố 
trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương girơng người tốt, việc tốt, các 
điển hình tiên tiến và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ 
quan, đơn vị, địa phương.

IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ quan 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) chủ trì, hướng dẫn, đôn 
đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực 
hiện đợt thi đua; thẩm định thành tích các tập thể, cá nhân thực hiện tốt đợt thi 
đua này đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, huyện khen thưởng trong Đại hội thi đua 
yêu nước.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
có liên quan tăng cường công tác tuyên truyên Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích 
chào mừng Đại hội thi đua yêu nước huyện Lộc Ninh lân thứ V năm 2020 và Đại 
hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với kết quả triển khai thực hiện Chỉ 
thị 05-CT/TW cua Bộ Chính trị.

3. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp chỉ đạo Khối dân vận thuộc 
các xã, thị trấn; tổ dân vận của các ấp, khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
về Đợt thi đua đặc biệt này thông qua các hoạt động của khối, tổ...

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch tuyên truyền đợt 
thi đua, lắp đặt thêm các Pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu. Mở thêm các 
chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự gương “Người tôt - 
Việc tốt”; các nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu xuất sắc, các điển hình tiên 
tiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống và xã hội... tuyên truyền về đợt thi đua tạo 
không khí thi đua, sôi nổi rộng khắp trong toàn huyện.

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để 
xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm 
nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ trước ngày 31/12/2019 và ngày 25 hàng
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tháng năm 2020 báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua về 
ƯBND huyện (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào 
mừng Đại hội thi đua yêu nước huyện Lộc Ninh lần thứ V năm 2020 và Đại hội 
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. ủy  ban nhân dân huyện đề nghị toàn thể

r

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
Nhân dân trên địa ban huyện tiếp tục phát 
tạo, tố chức triển khai thực hiện nghiêm túc

Nơi nhận:
-B anT Đ K T  tỉnh (b/c);.
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- ủ y  ban MTTQ Việt Nam huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên Hội đồng TĐKT huyện;
- Các cơ quan Đảng thuộc Huyện ủy;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp huyện;
- Các tổ chức Hội của huyện;
- Các UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT.

chiên sỹ các lực lượng vũ trang và 
huy nội lực, thi đua năng động, sáng 

ế hoạch nky:t2^íéi(̂


