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                      KẾ HOẠCH 

Về việc đăng ký và phát động phong trào thi đua thực hiện  

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban Nhân dân 

huyện Kỳ Anh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022. Ủy ban Nhân dân xã ban hành kế hoạch đăng ký và phát 

động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

Để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch 05 năm 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XXVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 

Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về việc 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Nghi quyết số 14/NQ-HĐND 

ngày 17/01/2022 của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

và lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; 

Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch đăng ký và phát động phong trào thi 

đua thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đến 

các đồng chí Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị xã, Bí thư, thôn trưởng 

các thôn;  Giám đốc các doanh nghiệp, HTX; Cán bộ, công chức thuộc khối thi đua 

của xã. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của 

Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; các văn bản 

pháp luật về Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 Thủ 

tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025;  
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2. Bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức phát động phong trào thi đua triển 

khai thực hiện hiệu quả, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, 

quy chế, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Ban Chấp hành Đảng bộ xã 

và Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, 

chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nông 

nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phục hồi, phát triển thương mại, dịch vụ; quản 

lý, sử dụng hiệu quả tài chính, ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, 

hợp tác xã; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời 

sống cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học công 

nghệ và đẩy nhanh chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch 

xây dựng, giao thông, tài nguyên và môi trường; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 

lượng công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết tồn đọng, phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực; củng cố quốc phòng, an ninh. 

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả tỉnh 

chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, “Toàn 

xã chung sức xây dựng xã Kỳ Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” phong 

trào giảm nghèo; “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa 

công sở”; phong trào thi đua “Thu, nộp ngân sách”; “Lao động sản xuất, kinh 

doanh giỏi”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Cải cách hành chính”; “Xây 

dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông”; “Thi đua quyết thắng”; “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm”; 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi 

đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước trong sạch, 

vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành 

chính nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; thi đua đảm bảo an 

ninh, trật tự. 

4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trưởng các khối thi đua trong việc tổ chức các 

phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp 

tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp 

thời. Quan tâm phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để 

khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đánh giá đúng 

thành tích, được dư luận xã hội đồng tình, tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua, 

trong đó chú trọng khen thưởng hộ gia đình, công nhân, nông dân, chiến sỹ, người 

trực tiếp sản xuất, công tác đạt trên 15%, phấn đấu đạt 20% đối với khen thưởng 

cấp xã, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 
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5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách 

thủ tục hành chính liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng và 

trong quản lý nhà nước. 

III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ PHÁT ĐỘNG  

Thời gian đăng ký thi đua: Từ ngày 15/01/2022 đến hết ngày 15/3/2022 

(Có mẫu đăng ký gửi kèm) 

a) Đợt thi đua thứ nhất (từ tháng 01/3/2022 đến 30/6/2022): thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954 - 07/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2022); 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022); 65 

năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022). Phấn đấu hoàn thành 

các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng đầu năm 2022. Tổ chức tổng kết đợt thi 

đua, gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2022, hoàn thành 

trước ngày 30/6/2022. 

b) Đợt thi đua thứ hai (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2022): thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 

(27/7/1947 - 27/7/2022); kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan 

Đình Phùng (06/6/1847 - 06/6/2022), lãnh tụ của Phong trào Cần Vương; 92 năm 

Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022); 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân 

tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022);… với mục tiêu thi đua hoàn 

thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tổ 

chức tổng kết phong trào thi đua, gắn với hội nghị tổng kết công tác năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ năm 2023, hoàn thành trước ngày 31/12/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã nâng cao chất lượng hoạt động; vai 

trò tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước, tạo môi 

trường thi đua tốt để phong trào phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác thanh tra, 

kiểm tra; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ 

thông tin; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ để đáp ứng yêu cầu 

trong giai đoạn hiện nay. 

2. Giao Ban văn hóa xã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; những kết quả đạt được trong 

phong trào thi đua thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch cần hoàn thành trong 

các đợt thi đua, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng các chuyên 

trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương 
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người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong 

các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu lập thành tích 

cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị, tổ 

chức hội xã hội phối hợp với chính quyền phát huy khối đại đoàn kết toàn dân 

trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao 

động và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi 

đua, các cuộc vận động với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, góp 

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

4. Đoàn công tác Chỉ đạo các thôn theo Quyết định số 23 của Ban Thường 

vụ Đảng ủy phối hợp Văn phòng UBND xã theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc đăng ký 

và thực hiện phong trào thi đua của các thôn, các đơn vị và định kỳ tổng hợp báo 

cáo Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo UBND xã để chỉ đạo kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Thi đua - Khen thưởng huyện; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các thành viên Hội đồng TĐ - KT xã; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị xã; 

- BBT Cổng Thông tin điện tử xã; 

- Bí thư, thôn trưởng các thôn; 

- Lưu: VP./.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Võ Tiến Sửu 
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