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

Số: ? 4  /KH-UBND Lộc Ninh, ngày .À ĩ  tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh 
Bình Phước về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -  11/6/2018);

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/HU ngàỵ 10/4/2018 của Huyện ủy Lộc Ninh 
về tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc và gặp mặt, biểu dương các gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018; Kế hoạch số 89- 
KH/HU của Huyện ủy Lộc Ninh về thực ̂  hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 
23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 
nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi 
đua ái quốc (11/6/1948 -  11/6/2018);

ủy  ban nhân dân huyện Lộc Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 
(11/6/1948 - 11/6/2018), cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân; của cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng 
của phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế; vì 
mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tỘG và sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị; tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực 
gồp phần hoàn thấnh thang lợi cấc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẫm bảo 
quốc phòng -  an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 
2015 - 2020 đề ra.

- Các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ 
thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày
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16/9/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện 
thắng lợi nhiệm yụ phát triển KT -  XH 05 năm (2016 -2020) theo Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/01/2018 của UBND 
tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Ke hoạch phát triển 
KT -XH năm 2018 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Ngày Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn liền với “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, 
chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong 
trào thi đua, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và trách nhiệm của 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức 
mạnh của các hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT- XH, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống 
tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống 
thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an 
ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả với phương 
châm hành động năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” 
gắn với phong trào thi đua yêu nước đấ được Thủ tướng Chính phủ và ƯBND tỉnh 
phát động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không đế ai bị bỏ lại phía 
sau”; “Toàn tỉnh ehung chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 -2020; 
“Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” làm nòng cốt cho các phong trào thi 
đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua; tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi 
dưỡng, biểu dương, tôn YÌnh, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển 
hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

4. Các phòng, ban, ngành, ủy  ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện, 
ƯBND các xã, thị trấn phát động đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với nội 
dung thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm, cấp 
bách của íigành, lĩnh vực, cơ quan, đon vị, địa phương.

III. MỘT SÓ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 
• • • •

1. Tổ chửc tuyên truyền kỷ niệm trên các phương tiện truyền thông và các 
hoạt động văn hóa, văn ĩighệ^ cô động trực quan theo định hướng của Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy tại Ke hoạch số 31-KH/BTGHƯ ngày 04/5/2018.

2. Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi 
đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và gặp mặt, biểu dương các điển hình “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018 
theo Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 10/4/2018 của Huyện ủy.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng)
- Phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Huyện ủy tổ chức kỷ niệm 

70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quôc (11/6/1948 -  
11/6/2018) và gặp mặt, biểu dương các điển hĩnh “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018 đảm bảo trang trọng, 
thiết thực, tiết kiệm và tránh hình thức.

- Phối họp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành thẩm định, bình xét những 
tập thê, cá nhân thật sự tiêu biêu, được bình chọn khách quan, dân chủ từ cơ sở đê 
đề nghị khen thưởng; đồng thời hoàn thành thủ tục theo quy định trình Chủ tịch 
UBND huyện quyết định khen thưởng.

- Phối họp Đài Truyền thanh -  Truyền hình huyện xây dựng phóng sự về 
phong trào thi đua ái quốc và gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương 
trong buổi gặp mặt; xây dựng chuyên mục tuyên truyền về các phong trào thi đua 
yêu nước trên địa bàn huyện.

- Phối họp Văn phòng HĐND -  UBND huyện đăng tải các nội dung về hoạt 
động kỷ niệm trên cổng Thông tin điện tử huyện.

- Lập dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm và công tác khen 
thưởng gửi Phòng Tài chính -  Kế hoạch thẩm định.

- Tổng họp báo cáo Chủ tịch ƯBND huyện và Hội đồng Thi đua -  Khen 
thưởng huyện sau khi kết thúc các hoạt động kỷ niệm.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn 
tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm.

- Thẩm định các nội dung tuyên truyền và chương trình văn nghệ tại buổi 
gặp mặt do Trung tâm Văn hóa - Thể thao thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra và xử lý 
nghiêm các vi phạm trong việc biên soạn, đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm 
sai trái về kỷ niệm 70 nãm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc (nếu có).

3. Trung tâm Văn hóa -  Thể thao

- TỔ chức tuyên truyền trực quan thông qua hĩnh thức băng rốn khẩu hiệiĩ 
trên các trục đường lớn, trung tâm hành chính huyện; bố trí xe tuyên truyền lưu 
động vê các hoạt động kỷ niệm.

- Phối họp Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng chương trình văn nghệ 
phục vụ buôi gặp mặt đảm bảo vê thời lượng và ý nghĩa theo hướng dẫn của Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy.
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4. Đài Truyền thanh -  Truyền hình
- Xây dựng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa 

đài từ huyện đến cơ sở chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 
Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Chủ động phối họp Ban Tuỹên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông 
tin, Phòng Nội vụ xây dựng phóng sự, tài liệu tuyên truyên vê kêt quả thực hiện 
phong trào thi đua ái quốc và gương các tập thể, cá nhân điển hình “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018 trên 
địa bàn huyện.

- Phân công phóng viên ghi hình, đưa tin các hoạt động tại buổi gặp mặt do 
Huyện ủy tổ chức.

- Tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp trung ương và phim tài liệu về 
70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc từ Đài Tiếng 
nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

5. Phòng Tài chính -  Kế hoạch
Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm 

bảo kịp thời và đúng quy định.
6. Các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn; đề nghị ủy bàn 

MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể
- Tổ chức đợt phát động đặc biệt ngay từ đầu năm 2018 với nội dung tiêu 

chí thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, lĩnh vực, cơ quan, 
đon vị địa phương gắn với tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 70 năm 
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện biểu dương, khen thưởng và đề nghị khen 
thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong 
trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc theo Hướng dẫn số 33-HD/BTGHU ngày 16/4/2018 
của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc bình xét các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 
“Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018.

- Đề nghị ủy  ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể
Tổ chức tuyên truyền, vận động, phát động đến hội viên, đoàn viên của tổ 

chức mình và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện các hoạt động, các phong trào 
thi đua nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng -  an ninh và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời 
kêu gọi thi đua ái quốc -  Ngày truyền thống thi đua yêu nước bằng các phong trào 
thi đua thiết thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng cơ quan, 
đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Chủ tịch ủy
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ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, các cơ quan, 
đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch ủy  ban nhân dân các xã, thị trấn; đề nghị 
ủỵ ban MTTQ huyện và các đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung 
Kế hoạch này./.

------  ------ự ' CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- UBND tỉnh, Sở Nội yụ;
- TT-HU; TT-HĐND;
- Ban TG, Ban DV HƯ;
- CT, cácPCTUBND;
- Các cơ quan ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP; CVVP;
- Lưu: VT (VP).
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