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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừngĐại hội Đảng các cấp, Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp,
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới
Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình
hành động thực hiện Chỉ thịcủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với những nội dung chính
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấ,pcác ngành và các
tầng lớp nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hăng hái thi
đua, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra; lập thành tích chào mừng
Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quố c lầ n thứ XIII của Đảng
.
2. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc, những điển hình tiên tiến, mô hình mới, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và
phát triển của cơ quan, đơn vị, xã, huyện.
3. Các cơ quan, đơn vị, các xãtrên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, bám sát nội
dung Chương trình hành động, kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có
hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Cả huyện chung sức xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo
bền vững, trong đó cốt lõi là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của người dân. Tập trung thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP”; nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được công nhận, chuẩn hóa
quy trình sản xuất, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản
phẩm trên thị trường để mở rộng quy mô sản xuất và tham gia sản phẩm OCOP
quốc gia; phấn đấu toàn huyện có trên 05 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.
Tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới
kiểu mẫu, vườn mẫu thực chất, hiệu quả hơn, phấn đấu có thêm 25 khu dân cư kiểu
mẫu và 130 vườn mẫu đạt chuẩn. Trong đó có 10 khu dân cư hoàn thành 06 tháng
đầu năm 2020. Đẩy mạnh phong trào ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi
nội đồng, hoàn thành 41.2km đường giao thông nông thôn, 12.8km kênh mương
nội đồng, 31.1km rãnh thoát nước.

Các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong
đó có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao.
Các xã thi đua thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn
đấu: xã Kỳ Phong, Kỳ Văn, Kỳ Khang về đích 06 tháng đầu năm; Kỳ Thượng, Lâm
Hợp hoàn thành 20/20 tiêu chí trước ngày 30/11/2020; các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tây đạt tối
thiểu 18/20 tiêu chí; các xã Kỳ Tiến, Kỳ Châu, Kỳ Giang, Kỳ Tân đạt nông thôn mới
nâng cao, Kỳ Đồngtiếp tục nâng cao các tiêu chí phấn đấu đạt đô thị loại V giai đoạn
2020 - 2021.
Các phòng ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm
tra, giám sát các xã thực hiện, hoàn thành các tiêu chí theo lĩnh vực chuyên môn.
Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới huyệnchủ trì, phối hợp với các phòng ban, ngành, tăng cường chỉ
đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sátcác xã triển khai thực hiện phong trào xây dựng
nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, lộ trình; định kỳ tổng
hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện.
2. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống
dịch bệnh.
Các cơ quan, đơn vị, các xã phát động phong trào ngày thứ bảy hàng tuần
tổng dọn vệ sinh môi trường nhằm xây dựng môi trường sống tại khu dân cư trong
lành, công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã phải thường xuyên quan tâm và
xác định công tác phòng, chống dịch cho người, cây trồng, vật nuôi là nhiệm vụ
trọng tâm, cấp bách, thường xuyên; cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ để
khống chế, đẩy lùi, dập tắt dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội.Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các biện pháp
phòng ngừa theo hướng dẫn của ngànhY tế, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung
nơi công cộng; thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch, bệnh cho người, vật nuôi.
Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan và các xã chỉ đạo
nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thường xuyên thực
hiện tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19với thái độ “chống dịch như chống
giặc”; kịp thời hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh; chỉ đạo
các hoạt động đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các xã chủ
động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Trạm
Truyền thanh các xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch;
công tác phòng, chống dịch; phương pháp phòng tránh, đặc biệt phòng, chống dịch
Covid-19.
3. Thi đua thực hiện nhiệm vụ đột phá về cải cách hành chính
Các phòng ban, đơn vị, các xã và các cơ quan, ban ngành đóng trên địa bàn
xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách hành chính của
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huyện, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách
nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân.Tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách
hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính;
nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; gắn trách nhiệm của người
đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính; phát huytinh thần
năng động, đổi mới sáng tạotrong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao
trách nhiệm, thái độ phục vụ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ
người dân và doanh nghiệp,gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi
đua thực hiện văn hóa công sở”.
Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng
thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vịvà các
phương tiện truyền thông ở cơ sở về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích để người dân, cơ quan, doanh nghiệp biết
sử dụng nhằm nâng cao thứ hạng chỉ Par-Index.
Thực hiện nghiêm túc quy định về hội họp, tổ chức khởi công, lễ kỷ niệm
theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị: Tư pháp, Văn hóa Thông tin, Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND
huyện, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng
ban, đơn vị, UBND các xã trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa
bàn huyện. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên tăng
cường giám sát, phản biện việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của
các phòng ban, ngành, các xã.
4. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Doanh nghiệp Kỳ Anh hội nhập và
phát triển”
Các phòng ban, ngành, UBND các xã nâng cao vai trò trách nhiệm đồng
hành cùng doanh nghiệp hội nhập và phát triển; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ
giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp về pháp lý, xây
dựng thương hiệu sản phẩm. Khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân phát huy
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất,
kinh doanh, quản lý. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh
Kỳ Anh tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều thành phần kinh tế tư nhân đầu tư
hoạt động có hiệu quả phấn đấu mỗi năm mỗi xã thành lập mới một đến hai doanh
nghiệp.
5. Triển khai thực hiện các dự án trọng điểm.
Đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt
là dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, dự án xây dựng khu tái định cư cho các
hộ dân xung quanh nhà máy rác thải ở xã Kỳ Tân, dự án đường ven biển.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động rà soát, nắm chắc tình
hình các địa phương, đơn vị, nhất là địa bàn khó khăn. Tập trung giải quyết kịp
thời, dứt điểm các việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước đại
hội đảng các cấp; chủ động xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ
cơ sở.
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Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm; không né tránh, ngại va chạm,
sợ ảnh hưởng đến đại hội; không vì tập trung đại hội mà xem nhẹ công tác đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Về công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp:Phấn đấu mỗixã gắn biển ít
nhất 01 công trình; UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể có ít nhất 05 công trình, mô
hình; Lĩnh vực giáo dục & đào tạo có ít nhất 55 công trình, mô hình; Lĩnh vực an
ninh - quốc phòng có ít nhất 04 công trình, mô hình; Lĩnh vực y tế có ít nhất 04
công trình, mô hình.
Phòng Kinh tế & Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị,
UBND các xãtham mưu Ủy ban nhân dân huyện lựa chọn, xây dựng lộ trình, kế
hoạch để khởi công 02 - 03dự án trọng điểm quy mô cấp huyện. Tập trung, quyết
liệt đồng bộ các giải pháp hoàn thành trung tâm hành chính huyện;đường trục chính
đô thị Kỳ Đồng trong tháng 06 năm 2020 đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ thành
công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.
6.Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua:“Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc”, “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Thi đua quyết thắng”:
Các ban ngành, các xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc gắn với tổ chức đợt ra quân truy quét, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã
hội.Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và phát huy
sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, nòng cốt là lực lượng
Công an trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác
đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn tuyệt
đối cho đại hội Đảng các cấp. Hoàn thành Đề án bố trí Công an chính quy đảm
nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn huyện.
Các lực lượng chức năng kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, phương
án đảm bảo an ninh trật tự phù hợp yêu cầu đối với từng địa bàn; thường xuyên
nắm tình hình chủ động tham mưu; bố tríđủ lực lượng tại các địa bàn trọng điểm;
kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh; tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng, làm mất
ổn định tình hình.Chủ động phòng ngừa, phát hiện, mở các đợt cao điểm đấu tranh
với các loại tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, núp
bóng doanh nghiệp, đánh bạc và tổ chức đánh bạc; tội phạm ma túy; tội phạm và vi
phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tội phạm xâm phạm
nhân thân; xâm phạm sở hữu; xâm phạm trật tự công cộng; vi phạm môi trường,
khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; buôn lậu, gian lận thương mại...Nâng
cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao
thông, phòng cháy, chữa cháy.Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an
toàn giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về an ninh trật tự.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòngKỳ Khang và
các xãchỉ đạo các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến
đấu; chủ động làm tốt công tác ra quân huấn luyện và diễn tập chuyển trạng thái
sẵn sàng chiến đấu năm 2020; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở,
cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.
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7. Thực hiện công tác thi đua trong Giáo dục & Đào tạo, dạy nghề; giảm
nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh
phong trào thi đua “Dạy tốt”, “Học tốt” trong các nhà trường; tiếp tục đổi mới
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích
cực, chủ động của người học gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học
xanh, sạch, đẹp, an toàn” tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh giúp cho học
sinh phát triển cả về thể chất và năng lực; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại
ngữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa
học và quản lý. Tổ chức sắp xếp trường mầm non và phổ thông theo lộ trình của Đề
án đã phê duyệt; rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ hợp lý. Chuẩn bị tốt các điều kiện
về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông
lớp 1 năm học 2020-2021; đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp học sinh
phổ thông.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng ban,
đơn vịliên quan, UBND các xã chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đã ban
hành cho đối tượng người có công, đối tượng chính sách. Tập trung, rà soát thống kê,
phân loại, giải quyết cơ bản hồ sơ đang còn tồn đọng theo quy định; đẩy mạnh thực
hiện phong trào thi đua “Toàn huyện chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ
lại phía sau”; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các
cấp, các ngành, doanh nghiệp trong thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc
gia giảm nghèo bền vững.Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách,
chương trình, dự án về giảm nghèo; đặc biệt là Đề án giảm nghèo thuộc đối tượng
chính sách.
Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, vận động, kêu gọi các tổ chức,
cá nhân chung tay, góp sức giúp đỡ người nghèo; kêu gọi xã hội hóa sửa chữa,
nâng cấp, làm mới cuối năm 2020 100% nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo đạt tiêu
chí nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nămtỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới
4.5%.
8. Về phát triển văn hóa, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo của
ngƣời Kỳ Anh.
Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa - Truyền
Thông, các ban ngành liên quan và các xã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng
phong trào“Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “xây dựng
nôngthôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện tốt nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội.Tăng cường tuyên truyền về truyền thống văn hóa, con
người Hà Tĩnh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa
phương.Bảo tồn và phát huy tốt các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.
Các cơ quan, đơn vị, các xã tổ chức đăng ký xây dựng các danh hiệu văn
hóa;tổ chức đánh giá, xét công nhậncác danh hiệu văn hóa đảm bảo khách quan,
chính xác; phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt trên 89% gia đình văn hóa, trên 97%
thôn văn hóa, trên 50% cơ quan, đơn vị văn hóa.
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9. Công tác thông tin, tuyên truyền
Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Truyền thông, các xã tăng
cường công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp
luật Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các phong trào thi đua
yêu nước, điển hình tiên tiến tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trên các phương
tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, panô áp phích, sân khấu hóa,…
Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư
tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thường xuyên đề cao cảnh giác,
chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với mọi âm
mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội
chính trị, bất mãn; chú trọng định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền, tạo
niềm tin và đồng thuận trong Nhân dân, xã hội; thực hiện nghiêm túc quy chế phát
ngôn và cung cấp thông tin. Trước mắt phải khẩn trương thực hiện quyết liệt công
tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra; phải xem đây là
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động cả hệ thống chính
trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng,
chống dịch, quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả, không để dịch lây lan, đảm
bảo phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
10. Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 6 khóa XII
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ
chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống
chính trị. Tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; luân chuyển cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực, uy
tín, có triển vọng để bố trí làm cán bộ chủ trì ở cơ sở; kiên quyết chống chạy chức,
chạy quyền; không để lọt vào cấp ủy các cấp những người suy thoái, uy tín thấp,
năng lực yếu kém.
Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã: Tiếp
tục tham mưu UBND huyệntổ chức rà soát, xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ
chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả, trọng tâm là các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tiến tới tự chủ,
tự bảo đảm kinh phí hoạt động, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực
y tế, giáo dục.
11. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tƣ tƣởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2020 của Trung ương và Chủ đề của tỉnh
“Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới”, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương, Quy định số 8906

QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
12. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hoàn thành kế hoạch Thanh
tra năm 2020. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp
thời, xử lý nghiêm các vi phạm; không né tránh, ngại va chạm.
Thực hiện tốt công tác tiế p công dân phu ̣c vu ̣ Đa ̣ i hô ̣i Đảng bô ̣ các cấ p và
Đa ̣i hô ̣i toàn quố c lầ n thứ XIII của Đảng . Chủ động rà soát, tập trung giải quyết kịp
thời, dứt điểm các việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước Đại
hội đảng các cấp, đặc biệt là những đơn thư củ a công dân liên quan đế n Đa ̣i hội
Đảng; chủ động xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở,
không để người dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp; chủ động, phối hợp
với các sở, ngành liên quan theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc
tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Thường
trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện.
13.Đối mới nâng cao chất lƣợngkhen thƣởng
Tổ chức phát động các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả
hướng vào thực hiện các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm, lập thành tích chào
mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nâng cao
vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc xét, đề
nghị khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất,
công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Kịp thời phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt,
các tập thể, cá nhân có thành tích cao, có nhiều đóng góp cho sự phát triểncủa
huyện, xã trong giai đoạn 2016 - 2020 để biểu dương, tôn vinh tại Đại hội thi đua
yêu nước toàn huyện giai đoạn 2015-2020.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, ban, đơn vị, ngành cấp huyện, UBND các xã theo chức năng,
nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU
ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động của UBND
huyện sát với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành trước
ngày 25/3/2020.Tổ chức sơ kết đợt thi đua vào dịp 19/5/2020 kỷ niệm 130 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 05 năm chia tách đơn vị hành chính; tổ chức tổng
kết và tuyên dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vào dịp Kỷ niệm Ngày
Quốc khánh 02/9/2020.
2. Giao Phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen
thưởng huyện) tham mưu UBND huyện hướng dẫn việc khen thưởng cho các tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày
28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan,
đơn vị, các xã trong việc thực hiện Chương trình này; định kỳ tổng hợp kết quả,
báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
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3. Đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các
đoàn thể cấp huyện:
- Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân
vận chính quyền. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đi đôi với giữ nghiêm kỷ
cương pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”. Nhân rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh
vực; tổ chức tốt Hội thi “Dân vận khéo năm 2020” chào mừng đại hội Đảng các
cấp, hoàn thành trước ngày 31/7/2020.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và báo
cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy phê duyệt chủ trương tổ chức thực hiện; chỉ
đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
Nhân dân trên địa bàn;
Yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển khai
thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng
mắc, khó khăn cáccơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ)
để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền, UBND huyện tổng hợp, báo cáo
Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT huyện;
- Các đơn vị trong các Khối thi đua của huyện;
- Các phòng ban, đơn vị;
- VP Huyện ủy, VP HĐND-UBND huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông;
- Đảng ủy - HĐND-UBND các xã;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- Lưu: VT, NV./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thủy
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