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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số: 153/KH-UBND- NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Thạch Hà, ngày 29 tháng 11 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 

 kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và 

 đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

 
 

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 -03/02/2020) và đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức các 

hoạt động thi đua thiết thực chào mừng, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân vượt 

qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; 

2. Tạo khí thế thi đua, sôi nổi, sâu rộng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

đảng viên, nhân dân về tầm ý nghĩa và quan trọng về 90 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận 

trong xã hội, tổ chức thành công và đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào 

cuộc sống; 

3. Tổ chức các hoạt động thi đua, kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, 

sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, tạo sự lan tỏa sâu rộng và có tác dụng giáo dục sâu 

sắc, làm chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên 

môn của các cấp, các ngành, các địa phương; thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục 

tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và chỉ tiêu 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020 đề ra; phấn đấu cơ bản 

hoàn thành các chỉ tiêu huyện nông thôn mới năm 2020; 

2. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị 

05-CT/TW, chuyên đề năm 2020 "về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ 

thống chính trị vững mạnh"; 

3. Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 90 năm quang vinh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam do Trung ương phát động.  

4. Phấn đấu 100% tổ chức Đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 
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5. 100% tổ chức Đảng đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025; sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp xã đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra; 

6. Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gương mẫu chấp hành 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có tập thể, cá 

nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên; 

7. 100% xã, thị trấn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền với nhân dân trên địa bàn; 

8. Phấn đấu xây dựng ít nhất 40 Khu dân mẫu; 220 vườn mẫu;  

9. Triển khai, khởi công xây dựng các công trình, dự án thiết thực chào 

mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng bộ 

các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

III. THỜI GIAN THI ĐUA 

Chia thành 3 đợt, (đợt 1 từ ngày 15/11/2019 đến 03/2/2020; đợt 2 từ ngày 

03/02/2020 đến ngày 02/9/2020, đợt 3 từ ngày 02/9/2020 đến ngày 22/12/2020) 

cụ thể như sau: 

1. Đợt 1 ngày 01/12/2019 đến ngày 03/2/2020 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; 

- Phấn đấu có thêm 5 xã cán đích nông thôn mới; 01 xã đạt NTM nâng cao 

- Phấn đấu Quý 1 năm 2020: thu ngân sách đạt từ 15-20%; làm mới đường 

giao thông nông thôn đạt 20% KH; 

- Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề "Đảng quang vinh" vào dịp tổ chức 

hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 

- Tổ chức kết nạp đảng viên mới; trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2020; 

thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, lão thành cách 

mạng; tặng quà cho cán bộ đảng viên 70 năm tuổi đảng trở lên; 

- Có 100% đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức thực hiện và có ít nhất 95% 

cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 90 năm quang vinh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương phát động; 

- 100% xã, thị trấn hoàn thành Lịch sử Đảng bộ địa phương; 

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu công dân nhập ngũ; 

- 100% đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức lễ kỷ niệm, gặp mặt ôn lại truyền 

thống 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội trại thanh thiếu nhi tạo khí thế vui tươi, 

phấn khởi chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng 

Xuân Canh Tý năm 2020. 

2. Đợt 2 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 02/9/2020 

- Xây dựng, tổ chức gắn biển tên các công trình, dự án mang ý nghĩa chào 

mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 (mỗi xã ít nhất 01 công 

trình, mỗi cơ quan, đơn vị ít nhất 01 phần việc). 
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- Đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng thành công huyện đạt 

chuẩn nông thôn năm 2020. 

- Mở lớp Trung cấp chính trị hành chính cho đội ngũ viên chức giáo dục 

trên địa bàn huyện; 

- Xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2020; 

- Tổ chức Hội nghị vinh danh các điển hình tiên tiến toàn huyện lần thứ IV, 

giai đoạn 2015 -2020. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 

các ngày lễ lớn của đất nước (130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 

75 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9); chào mừng thành 

công đại hội Đảng bộ huyện. 

- Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách 

mạng, thương binh, bệnh binh nhân Ngày thương binh – liệt sỹ. 

2. Đợt 3 từ ngày 02/9/2020 đến ngày 22/12/2020 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 (hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020) 

- Phấn đấu mỗi xã, thị trấn; cơ quan, đơn vị ít nhất từ 2-3 mô hình, điển 

hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh danh. 

- Thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh; gia đình chính sách; gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng thi đua 

a) Tập thể: Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

kinh tế, đơn vị Lực lượng vũ trang nhân dân; các doanh nghiệp, các hộ gia đình. 

b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức; công nhân, nông dân và người 

lao động. 

2. Tiêu chuẩn thi đua 

Tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các nội dung thi đua theo kế 

hoạch này, cụ thể: 

1. Đối với các xã, thị trấn; 

- Ít nhất phải có 01 công trình trị giá 01 tỷ đồng trở lên và 01 phần việc ý 

nghĩa thiết thực (có địa chỉ cụ thể, gắn biển chào mừng); có thêm ít nhất 02 khu 

dân cư kiểu mẫu, 8-10 vườn mẫu; 

- Tổ chức kết nạp ít nhất  05 đảng viên trở lên; 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với 

cách mạng, thương binh, bệnh binh; lão thành cách mạng; cán bộ đảng viên 70 

năm tuổi đảng trở lên; các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  
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- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham gia các 

phong trào do huyện, tỉnh tổ chức đạt kết quả cao. 

- Có ít nhất từ 2-3 mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh (có địa chỉ, nội dung cụ thể).  

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

- Đối với Ban Đảng, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện: Ít 

nhất có 01 phần việc ý nghĩa, thiết thực (có địa chỉ cụ thể); 

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị Lực 

lượng vũ trang nhân dân, thực hiện ít nhất có 01 - 02 công trình, phần việc ý 

nghĩa, thiết thực (có địa chỉ cụ thể, gắn tên công trình); 

- Đối với doanh nghiệp có ít nhất một phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống 

nước nhớ nguồn”, hoạt động “Nhân đạo, từ thiện” thiết thực, hiệu quả. 

3. Đối với cá nhân: 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tham mưu, tổ chức thực hiện các 

phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả, thiết thực. 

b) Đối với hộ gia đình, công nhân, nông dân: 

- Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương; thôn, tổ 

dân phố phát động; hiến công, hiến kế, hiến tài sản phục vụ lợi ích xã hội, cộng 

đồng dân cư; 

3. Hình thức khen thưởng 

1. Sơ kết: Các cơ quan, đơn vị; địa phương tiến hành sơ kết biểu dương, 

khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua; lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu đề nghị Chủ tịch UBND huyện 

khen thưởng. 

- UBND huyện tổ chức sơ kết vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng 

tháng Tám và Quốc khánh 02/9; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cán 

xuất sắc trong đợt thi đua. 

2. Tổng kết: Các cơ quan, đơn vị; địa phương tiến hành tổng kết; lựa chọn 

các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gắn với tổng kết năm biểu dương, 

khen thưởng, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị cấp có 

thẩm quyền khen thưởng gắn tổng kết năm 2020. 

3. Không khen thưởng cho những tổ chức không phát động thi đua, không 

đăng ký thi đua. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn tổ chức phát động phong trào thi đua; chủ động xây dựng nội dung, tiêu 

chí thi đua thiết thực, lựa chọn những công việc, công trình cụ thể để chào mừng 

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu 
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hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, năm 2020. 

Tổ chức đăng ký thi đua theo đợt gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện (đợt 1 trước ngày 05/12/2019, đợt 2 trước ngày 15/3/2020, đợt 3 

trước ngày 15/10/2020). Kết thúc đợt thi đua tổ chức đánh giá, bình xét thi đua, 

khen thưởng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua. 

2. Đề nghị các Ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn 

thể huyện phối hợp chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đợt thi đua; phát hiện, giới thiệu và 

nhân rộng các nhân tố mới từ phong trào thi đua. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện 

đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua, tăng thời lượng phát sóng; chuyên 

trang, chuyên mục tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các 

lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân 

điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong xã hội. 

4. Phòng Nội vụ, cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐKT huyện phối 

hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện, Hội đồng TĐKT huyện 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện;  

Tham mưu sơ, tổng kết biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ảnh 

về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện để tổng hợp, báo cáo 

UBND huyện xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban TĐ-KT tỉnh; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Hội đồng TĐ-KT huyện; 

- Các ban, phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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