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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số: 2905/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 05 năm 2016 

             
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm  

tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 - 01/01/2017) 
 

 

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, là năm diễn ra 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2016 - 2021. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đà cho việc hoàn 

thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đồng thời là năm 

đánh dấu 20 năm tái lập và phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc. 

 Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 

2016 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

ngày tái lập tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động thi 

đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 - 01/01/2017), 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Phát động thi đua tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, 

viên chức, công nhân, nông dân và người lao động hưởng ứng thi đua lập thành 

tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự 

đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các cấp, các ngành, các 

cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phấn 

đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016.  

2. Yêu cầu: 

- Phong trào thi đua phải tạo được khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức 

mạnh của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.  

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động thi đua với 

các nội dung thiết thực, có mục tiêu, chỉ tiêu, thời gian cụ thể, tránh phô trương 

hình thức; kịp thời biểu dương, kh n thưởng tập thể, cá nhân trong các lĩnh vực, 

các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 

trong phong thi đua. 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC PHONG TRÀO 

THI ĐUA: 

1. Chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc”. 
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2. Nội dung thi đua: 

2.1. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế: 

Tập trung tổ chức, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, 

cụ thể: 

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; tập trung bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là giải phóng mặt bằng các khu công 

nghiệp, các dự án lớn, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.  

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp; tạo điều kiện 

thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu 

vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp 

tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tích 

cực vận động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ 

tầng khung đô thị Vĩnh Phúc.  

- Đầu tư, khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch; vận động các nhà đầu tư 

phát triển một số ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao mà tỉnh có lợi thế. Đẩy 

mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và quản lý thị trường; đẩy nhanh tiến độ 

các dự án dịch vụ, thương mại sớm đưa vào khai thác kinh doanh.  

- Phấn đấu năm 2016: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khoảng 7% - 7,5%. 

Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 61,9%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 

chiếm 9,3%; Dịch vụ chiếm 28,8%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 74 triệu 

đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 1,78 tỷ USD; phấn đấu thu hút 

150-180 triệu USD vốn đầu tư của các dự án FDI và 2.000-3.000 tỷ đồng vốn đầu 

tư của các dự án DDI; tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 25.858,5 tỷ 

đồng, trong đó thu nội địa là 22.900 tỷ đồng.  

2.2. Thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới:    

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến của nông dân cho hiệu quả 

kinh tế cao. Khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

th o Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ.   

- Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng 

nông thôn mới”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vào cuộc 

chung sức xây dựng nông thôn mới. Tập trung nguồn lực và sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của các cấp, các ngành để phấn đấu tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới vào 

cuối năm 2017. 

- Cùng với việc tập trung xây dựng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2016 th o kế hoạch, cần quan tâm đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 

hội, an ninh, quốc phòng đặc biệt là đời sống của nhân dân ở các xã chưa được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để các xã này hàng năm đều tăng số lượng 

tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn. 

- Cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể của 68 xã đã được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và vận động 
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nhân dân không ngừng thi đua sản xuất, kinh doanh, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh 

đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia cuộc vận động 

“Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” để giữ vững và nâng cao chất lượng các 

tiêu chí đã đạt được.  

2.3. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội:  

- Tập trung chỉ đạo phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục và đào 

tạo, y tế, nhất là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Quan tâm chỉ đạo việc giải 

quyết các mục tiêu xã hội, thực hiện tốt các chính sách xã hội, đặc biệt là các chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách; bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết có 

hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. Phấn đấu năm 2016: Dân số trung bình 

đạt khoảng 1.060 nghìn người; mức giảm tỷ suất sinh 0,1%o/năm; tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ  m dưới 5 tuổi còn dưới 10%; số bác sỹ trên một vạn dân là 8,5 bác sỹ. 

- Tiếp tục phát triển giáo dục, đào tạo th o hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá 

và xã hội hoá. Đẩy mạnh hoạt động văn hoá, thể dục thể thao gắn với tăng cường 

quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao.  

- Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 

tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, tay nghề cao; tăng cường công tác 

đưa lao động tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Phấn đấu năm 2016: Giải 

quyết việc làm mới từ 21.000-23.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 

68,2%, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm từ 1-1,5 %.  

2.4. Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy 

nhà nước: 

- Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế gắn với chức năng nhiệm vụ 

nhằm thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về tinh giản biên chế; thực hiện tốt 

các yêu cầu về xác định vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức. 

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 

chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh 

vực: Thuế, tài nguyên và môi trường, bảo hiểm xã hội th o hướng tạo thuận lợi ở 

mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến tại các sở, ban, ngành, địa phương. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ thông tin trực 

tuyến giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong xử lý, giải quyết thủ tục hành 

chính; Công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử. Tăng 

cường phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng điều hành của các cấp, nhất 

là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng, 

năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm tăng tính công khai, minh 

bạch và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực thi chức trách, nhiệm vụ công vụ được 

giao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

2.5. Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí: 

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, nghiêm túc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà 
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soát, giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài; giải 

quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc mới phát sinh, không để xảy ra điểm 

nóng, hạn chế đơn, thư vượt cấp.  

- Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương 

trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình 

trạng gây bức xúc cho nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm tăng tính 

công khai, minh bạch và tạo sự chuyển biến một cách rõ rệt trong thực thi chức 

trách, nhiệm vụ được giao... 

2.6. Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh: 

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị 

và trật tự an toàn xã hội, nhất là các khu vực trọng điểm, an ninh nông thôn; kết 

hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.  

- Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên 

quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kích động, các hành vi vi phạm pháp 

luật gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh.  

- Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, tăng cường phòng chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, duy trì ổn định trật tự an toàn xã 

hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không làm 

oan, sai, khắc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm. 

 - Làm tốt công tác bảo vệ, công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức thành 

công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-

2021. 

2.7. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm th o tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” gắn với thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 

của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm 

việc và không hút thuốc lá nơi công sở và Quyết định 52/2012/QĐ-UBND ngày 

25/12/2012 của UBND tỉnh quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc 

thực hiện không uống rược, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi 

công sở.   

2.8. Thi đua thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự kiểm tra, giám sát của 

của các cơ quan chức năng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp trong vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị (Những cơ quan, đơn vị để xảy ra mất vệ sinh an toàn thực phẩm thì 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực an toàn thực phẩm phải chịu trách nhiệm). 
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- Chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp thường xuyên tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của doanh nghiệp và 

người sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác vận động 

nhân dân không dùng các loại chất cấm sử dụng trong chăn nuôi trồng trọt. Chủ 

tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp trên nếu trong địa 

bàn thuộc quyền quản lý xảy ra mất vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Công thương căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử 

lý nghiêm những cơ sở, các hộ kinh doanh, sử dụng các loại vật tư nông nghiệp 

giả, các loại chất cấm sử dụng trong chăn nuôi trồng trọt. Lực lượng chức năng 

vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn kịp thời việc kinh doanh thực phẩm giả, kém chất 

lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm các quy định ghi nhãn hàng hoá, có nguồn gốc 

nhập lậu, gian lận thương mại, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2.9. Thi đua bảo vệ môi trường: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đến với mọi người dân, 

để tạo được sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường. 

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn, tổ chức để nhân dân 

nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, thói quen th o hướng tích cực bảo vệ môi 

trường, phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường. 

- Thường xuyên vận động nhân dân sử dụng nguồn nguyên liệu sạch không 

gây tác hại về môi trường trong sinh hoạt hàng ngày, bảo tồn nguồn tài nguyên rừng; 

tiết kiệm điện, nước mọi lúc, mọi nơi; phân loại, thu dọn rác thường xuyên và gom 

đến đúng nơi quy định; không vứt rác xuống dòng chảy, kênh mương, lòng đường, hè 

phố; trồng và chăm sóc cây xanh tại gia đình, khu dân cư và tại nơi làm việc.  

- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, 

khu dân cư thuộc phạm vi quản lý; tổ chức vận động nhân dân xây dựng nội dung 

bảo vệ môi trường trong hương ước của cộng đồng dân cư; đề cao tiêu chí về bảo 

vệ môi trường vào trong việc đánh giá thôn, làng và gia đình văn hóa; phát hiện và 

xử lý th o thẩm quyền các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp huyện để 

x m xét xử lý th o quy định. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; giám sát việc thực hiện pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường phát triển rừng, bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái vùng 

nông thôn, miền núi. Phấn đấu năm 2016: Tỷ lệ ch  phủ rừng trên 25%; tỷ lệ thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 90%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 65%; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 

67%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88%. 
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3. Thời gian tổ chức phong trào thi đua: 

- Thời gian thi đua: Từ tháng 5/2016 đến hết tháng 12/2016. 

- Cấp tỉnh: Tổ chức phát động thi đua vào trung tuần tháng 5. 

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp: Tổ chức phát động thi đua trong tháng 5/2016. 

III. VỀ KHEN THƯỞNG: 

1. Đối tượng khen thưởng: 

Lựa chọn, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, điển 

hình trong các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Hình thức khen thưởng: 

2.1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố, thị xã; 

các doanh nghiệp: 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, 

thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp xét tặng Giấy kh n cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.  

2.2. Đối với cấp tỉnh: 

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng kh n cho các tập thể, cá nhân có thành tích  

tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ phong trào thi đua. 

- Số lượng tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng kh n:  

Kết thúc đợt thi đua, căn cứ kết quả thực hiện; UBND tỉnh thống nhất số 

lượng tập thể, cá nhân để tặng Bằng kh n và tôn vinh, biểu dương trong dịp kỷ 

niệm 20 năm tái lập tỉnh. Sau khi thống nhất số lượng, giao Sở Nội vụ (Cơ quan 

thường trực của Hội đồng Thi đua - Kh n thưởng tỉnh) lựa chọn, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua 

thực hiện bình xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng kh n cho tập thể, cá 

nhân th o quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thị xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh 

nghiệp trong các Khối thi đua của tỉnh: 

- Triển khai, phát động phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc với chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua 

rõ ràng; nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. 

- Kịp thời tổng kết, kh n thưởng th o thẩm quyền đối với các tập thể, cá 

nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua. 

2. Các sở, ban, ngành có nhiệm vụ tuyên truyền: 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Mở chuyên mục tuyên truyền nội dung Kế 

hoạch này; xây dựng chuyên mục tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển 

hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh. 
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- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc: Xây dựng các chương 

trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền nội dung Kế hoạch này; xây dựng 

chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình 

tiên tiến trong phong trào thi đua. 

3. Đề nghị các cấp ủy Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

các tổ chức thành viên: 

- Các cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ 

chức phát động phong trào thi đua. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và các tổ chức thành viên phát động phong trào thi đua; chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ quan ngành dọc cấp huyện phát động phong trào thi đua tới hội viên, đoàn 

viên trong tỉnh; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia 

phong trào thi đua. 

- Trong nội dung thi đua phải quan tâm đến các nội dung thi đua sản xuất 

kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

và bảo vệ môi trường;  

4. Sở Nội vụ: 

 - Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch này.  

 - Tham mưu, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 

phong trào thi đua để trình UBND tỉnh kh n thưởng, biểu dương, tôn vinh, (Kết 

thúc đợt thi đua, UBND tỉnh thống nhất số lượng tập thể, cá nhân để tặng Bằng 

khen và tôn vinh, biểu dương).  

Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai, thực hiện và gửi văn bản phát động thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước 

ngày 15/6/2016 để tổng hợp, theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT TW; 

- Ban TĐKT TW;                   B/c 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CPCT, CPVP; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Các đơn vị trong Khối thi đua của tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

 

 

 

  Nguyễn Văn Trì 
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