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CHỈ THỊ
Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân huyện về việc Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện
thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Năm 2020 là năm cuối
cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII; tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp
tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19
tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động phong trào thi
đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.
Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và
Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của huyện và Nghị quyết số
17/2019/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2019 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội
năm 2020. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể,
các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn xã và Ban điều hành các thôn
triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên tinh thần Chỉ thị số
34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CTTTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phát động
phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;
Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10
tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc ban hành
Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Quảng Điền; Công văn số 1405/UBND
ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện một
số quy định mới liên quan đến việc xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức
khen thưởng trên địa bàn huyện Quảng Điền. Với hình thức phong phú, đa dạng,
nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị
của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, để góp phần cùng xã nhà thực hiện hoàn
thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2020.
2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu

nước năm 2020 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi
đua trọng tâm như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không
để ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức
thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Thủ tướng Chính phủ; phong trào thi
đua “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh -sạch
- sáng”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” cùng
chung sức hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị
“di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, xây dựng xã
Quảng Phú trở thành xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn
mới kiễu mẫu trong những năm tiếp theo.
3. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp xã; căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn
với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
năm 2020, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt 02 chương trình trọng
điểm: Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với giảm nghèo bền
vững; Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với sản xuất theo chuổi
giá trị, với các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tập trung tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây
dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.
- Đẩy mạnh triển khai có chất lượng và hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, gắn nông nghiệp với du lịch; phát triển nông nghiệp nông thôn
toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát triển sản
xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng cao, ưu tiên phát triển công
nghệ thông tin và công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng cao. Tranh thủ
các nguồn lực tập trung đầu tư hạ tầng và khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp. Khai thác và phát huy tối đa mọi nguồn lực để đẩy mạnh
phát triển các ngành kinh tế. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất
hàng hóa; đổi mới và tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và
phát triển bền vững. Tập trung triển khai tích cực, mạnh mẽ hơn Đề án tái cơ cấu
ngành nông nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tiếp tục đảm bảo để các
doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm. Tăng cường liên kết trong việc nắm bắt nhu
cầu thị trường, định hướng sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tranh thủ các
nguồn lực tập trung đầu tư hạ tầng và khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu
tư vào nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, nhất là hiệu quả
hoạt động của các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.
- Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, nâng cao chất lượng,

khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiếp
tục kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đầu tư phát
triển dịch vụ, mở chi nhánh kinh doanh trên địa bàn, nhất là ở 2 bên cầu Tứ phú,
khu dân cư thương mại Phú Lễ. Tập trung thu hút đầu tư dịch vụ du lịch, phát
triển tour, tuyến và sản phẩm du lịch. Phát triển hệ thống sản phẩm, loại hình du
lịch chất lượng, đặc sắc, đa dạng, có giá trị gia tăng cao.
Tiếp tục quan tâm đầu tư các hạng mục cho các trường để giữ chuẩn và
nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia đồng thời xây dựng trường Mầm
non Sao Mai 2 trở thành trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung
tâm học tập cồng đồng; quan tâm công tác xóa mù chữ và đào tạo nghề cho lao
động nông thôn. Phấn đấu duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, xã tiên tiến về y
học cổ truyền.
- Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vê ̣sinh an toàn thưc ̣ phẩ m ,
nâng cao chất lượng y tế dự phòng, dịch vụ khám, chữa bệnh, phát triển nguồn
nhân lực y tế về cả số lượng và chất lượng, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ
người bệnh. Cải thiện chất lượng dân số, nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế
toàn dân.
- Tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn xã. Phấn đấu Quảng Phú cải
thiện chỉ số cải cách hành chính, công nghệ thông tin của xã.
- Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an ninh, tăng cường công tác bảo
đảm trật tự, an toàn vào các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm. Triển khai tốt nhiệm
vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2020, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao
quân năm 2020, Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng
chiến đấu. Phát huy vai trò trách nhiệm và hiệu quả của lực lượng dự bị động
viên, Dân quân nòng cốt, hoàn thành tốt công tác huấn luyện cho lực lượng dân
quân, tổ chức thực hiện đồng bộ công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các
đối tượng. Chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở, giải quyết kịp thời mọi tình
huống phát sinh từ cơ sở không để bị động, lúng túng; không để xảy ra sơ hở để
các phần tử xấu lợi dụng, kích động, tạo điểm nóng; đảm bảo an ninh nông thôn,
an ninh tôn giáo. Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương
mại; giảm các loại tội phạm; đẩy lùi tai nạn giao thông; phòng, chống có hiệu
quả tệ nạn xã hội.
4. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi
đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen
thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng xã, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát
huy tinh thần sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phong trào thi
đua, biến nhận thức thành hành động cụ thể thiết thực, để tạo động lực mạnh mẽ
trong các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các
phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan trong việc phát hiện, bồi
dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tiếp
tục thực hiện chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen
thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông nhằm tăng cường đăng tải, phát
sóng chuyên mục gương “Người tốt việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiên
tiến trên các lĩnh vực; có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực
nhằm nhân rộng và tạo sức lan tỏa trên địa bàn xã, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm
của công tác thi đua, khen thưởng; các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; cần có kế
hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới. Thực hiện
công tác khen thưởng theo quy định, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân
là người trực tiếp lao động sản xuất, chiến đấu và công tác.
5. Nội dung phong trào thi đua cần tập trung triển khai các chương trình,
dự án trọng điểm của xã nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa gắn với tái cơ cấu
ngành nông nghiệp; đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng,
khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Bảo đảm
an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống người dân. Đẩy mạnh cải cách hành
chính gắn với quá trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; giữ
vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
6. Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua và nhân rộng mô
hình điển hình tiên tiến. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh
giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá
nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu
các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.
7. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn,
phải thực sự dân chủ, công khai, công bằng, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành
tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến
đó; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ
công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn; gắn với việc “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành, đoàn thể, các tổ
chức chính trị xã hội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội
viên, cán bộ công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng
ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự
là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của xã năm 2020.

9. Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng
trên địa bàn xã và Ban điều hành các thôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này,
định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định. Thời gian gửi báo cáo về UBND
xã (qua Văn phòng HĐND - UBND xã), chậm nhất là ngày 20 hàng tháng.
10. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo
cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kết quả thực hiện Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện; Để báo cáo
- TV. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UV. UBND xã;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VT.
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