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CHỈ THỊ 

 Về việc phát động phong trào thi đua năm 2020 

 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 

XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; là năm có nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, của huyện 

kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng 

và của huyện Hòa An; tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp 

tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Hòa An lần thứ III giai đoạn (2020- 

2025), Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 129/2019/NQ-HĐND ngày 21/12/2019 

của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020; tạo 

phong trào thi đua sôi nổi, lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần 

hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng 

năm 2020. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua với chủ 

đề: “Kỷ cương - sáng tạo - nâng cao cải cách thủ tục hành chính”. 

1. Mục tiêu 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thi đua phát triển kinh 

tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ 

công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi 

pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

củng cố quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

 2. Chỉ tiêu 

* Về phát triển kinh tế 

2.1. Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản trên một đơn vị diện 

tích: 62,0 triệu đồng/ha; 

2.2. Tổng sản lượng lương thực có hạt: 30.500,0 tấn; 

2.3. Sản lượng thuốc lá: 4.107,6 tấn; 

2.4. Tổng sản lượng cây hoa màu khác: 7.930,8 tấn; 

 - Sản lượng đỗ tương: 98,6 tấn; 

- Sản lượng lạc: 96,0 tấn; 

- Sản lượng khoai tây: 620,0 tấn; 

- Sản lượng sắn: 3.116,0 tấn; 

- Cây dong giềng: 4.000,0 tấn; 
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2.5. Tổng đàn gia súc gia cầm 

- Tổng đàn trâu: 10.9670 con; 

- Tổng đàn bò: 5.101 con; 

- Tổng đàn lợn: 20.000 con; 

- Tổng đàn gia cầm: 408.000 con; 

2.6. Thành lập mới 01 HTX 

2.7. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 16.500,0 triệu đồng; 

2.8. Thu ngân sách trên địa bàn: 32.320,0 triệu đồng; 

2.9. Phấn đấu hoàn thành nông thôn mới 01 xã (Đức Long). 

* Về văn hoá - xã hội 

2.10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 3,0%; 

2.11. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia: 01 trường (Trường Mầm non 

Hoàng Tung); 

2.12. Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế: 01 xã (xã Trưng Vương); 

2.13. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 13,17%; 

- Giảm tỷ xuất sinh: 0,17‰; 

2.14. Chỉ tiêu về văn hóa 

- Gia đình văn hóa: 85,00 %; 

- Xóm, tổ dân phố văn hoá: 60,00%; 

- Cơ quan, đơn vị văn hóa: 95,00%. 

* Về môi trường 

2.15. Tỷ lệ che phủ rừng: 60,00%; 

2.16. Dân cư được dùng nước sạch 

- Tỷ lệ dân cư được dùng nước sạch: 95,0; 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh: 96,60. 

3. Nội dung thi đua 

3.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ 

thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị số 18/CT-

TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 

2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với hình thức 

phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn. 

3.2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với 

nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2019 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 

2020; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020, 
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trọng tâm là phong trào thi đua “Hòa An chung sức xây dựng nông thôn mới”; 

“Hòa An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

3.3. Thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm của huyện về phát 

triển kinh tế; tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; phát 

huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển toàn diện, hài hoà các lĩnh vực văn hoá - 

xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; giữ vững 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. 

  3.4. Từng cơ quan, đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020. Trong đó các cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục chú 

trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang 

đạo đức công tâm, kỷ cương vì nhân dân phục vụ, các xã, thị trấn tập trung phát 

triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giảm nghèo bền vững; các 

doanh nghiệp thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đảm bảo thu 

đúng, đủ, vượt chỉ tiêu kế hoạch; tích cực tham gia góp sức vì cộng đồng, an sinh 

xã hội, hỗ trợ người nghèo. 

 3.5. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng bồi dưỡng và nhân rộng điển 

hình tiên tiến; kịp thời tôn vinh những mô hình mới, các tập thể, cá nhân lập được 

thành tích đột xuất, xuất sắc tạo sự lan toả trong cơ quan, đơn vị, địa phương và xã 

hội. Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tại cơ quan đơn vị địa phương 

tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V. 

 3.6. Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, các 

tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thể hiện tính tiêu biểu xuất sắc, nổi trội, có 

phạm vi lan toả trong cơ quan đơn vị; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao 

động sản xuất, người công tác tại vùng khó khăn. 

 3.7. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham 

nhũng lãng phí cải cách thủ tục hành chính. Ứng dụng phần mềm office để quản lý 

văn bản đi, đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp năng động, hiệu 

lực hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đạo đức 

công vụ; tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao hiệu 

lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. 

3.8. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua, công 

tác khen thưởng trên địa bàn huyện với nội dung hình thức phong phú. Tập trung 

tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn 

bản mới quy định về công tác TĐKT; thực hiện tốt thông tư số 12/2019/TT-BNV 

ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng 

90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng và của 

huyện Hòa An (01/4/1930 - 01/4/2020); hướng tới tổ chức Hội nghị điển hình tiên 

tiến các cấp, tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Hòa An lần thứ III giai 

đoạn (2020 - 2025). 
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4. Thời gian thi đua 

Đợt 1: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 với 

chủ đề: “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”. 

Đợt 2: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 với 

chủ đề: “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng”. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện, từng cơ quan đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các khối, cụm giao 

ước thi đua tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh 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. 

5.2. Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện) có 

trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị 

trấn các cụm, khối giao ước thi đua thực hiện tốt phong trào thi đua. 

5.3. Trung tâm văn hóa và truyền thông huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về thi đua yêu nước, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng 

phóng sự, đưa tin bài về tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc; những thành quả đạt 

được qua các phong trào thi đua; tăng thêm thời lượng phát sóng để biểu dương 

gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong các phong 

trào thi đua. 

5.4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội 

và tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, 

tăng cường tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực 

hưởng ứng các phong trào thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Kết thúc đợt thi đua Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho 02 tập 

thể và 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt phát động. Đề nghị các cơ 

quan đơn vị, các xã, thị trấn, các khối, cụm thi đua bình xét, lựa chọn khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng theo quy định. 

Căn cứ Chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các 

cơ quan đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các cụm, khối giao ước 

thi đua nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./. 

 
Nơi nhận:  
- Ban TĐKT Sở Nội vụ;                                              

- TT. Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn;     

- Trưởng các cụm, khối TĐ;                                                                                    

- Trang thông tin điện tử huyện;                                                                         

- Lưu: VT, NV.          
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