
 

 

 

 

CHỈ THỊ 

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ xã Ninh Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa 

lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

trên địa bàn xã Ninh Thọ 

Phát huy những kết quả đã đạt được, để thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-

UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về việc phát động thi đua 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, 

nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Chủ tịch UBND xã Ninh Thọ đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, 

trưởng 08 thôn tổ chức phát động thi đua, triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

I. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua 

ái quốc; triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng: Chỉ 

thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 

25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tiếp tục đổi mới công 

tác thi đua, khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, 

tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách 

nhiệm của người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của xã; làm cho thi 

đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm; là việc làm thường xuyên của 

mỗi ngành, mỗi đoàn thể, mỗi cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, 

góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã 

Ninh Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng trên địa bàn xã Ninh Thọ. 

2. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung 

định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng 
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tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được phát động tại Hội nghị Điển hình 

tiên tiến thị xã Ninh Hòa lần thứ IX của Chủ tịch UBND thị xã. Thực hiện đổi 

mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, với hình thức phong 

phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung cụ thể hóa và thực hiện tốt 07 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý 

chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV, hoàn 

thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 

2025) đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ninh Thọ lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

3. Các ban, ngành, đoàn thể, trưởng 08 thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

của mình, phát động phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, từng đoàn thể 

và từng thôn và phù hợp với đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, gắn với đẩy 

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

thi đua phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tập trung chuyển dịch 

mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; huy động nguồn lực để 

đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2021 - 

2025; triển khai quyết liệt, đồng bộ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

gắn với xây dựng thương hiệu, để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản 

phẩm đặc trưng của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản 

phẩm và xuất khẩu; thi đua thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện 

tử với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh cải 

cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lớn trong và 

ngoài nước về tìm hiểu, đầu tư vào xã Ninh Thọ; thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh, thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống tội phạm, 

giảm tai nạn giao thông cả ba mặt, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh 

trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua 

trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung xây dựng 

Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 

chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, với nền hành chính 

hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân 

dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đặc biệt là của người đứng 

đầu, gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Phát huy các 

phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân, 

nâng cao vai trò tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân 
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tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào 

thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 

năm (2021 - 2025) của xã. 

4. Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, cần thường xuyên quan 

tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người 

tốt, việc tốt”, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, coi đây là nhiệm vụ 

trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các ban, ngành, đoàn thể, trưởng 

08 thôn phải có kế hoạch cụ thể để đề xuất bồi dưỡng, xây dựng các mô hình 

mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cấp thôn và 

thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển 

hình tiên tiến. Tổ chức suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Đồng thời, 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương 

“Người tốt, việc tốt” để học tập và làm theo, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ 

vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp 

tích cực cho phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. 

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến 

mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, 

minh bạch, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Chú trọng khen thưởng 

các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng 

đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề... Khen thưởng phải phù hợp với thành 

tích và kết quả đạt được. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. 

6. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong 

trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng 

cán bộ, công chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách 

nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 

động thi đua của 08 thôn; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công 

tác thi đua khen thưởng ổn định, tinh gọn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

tham mưu quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác thi đua, khen thưởng có 

phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức, kinh nghiệm, 

gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và 
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công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức phong trào 

thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ban, ngành, đoàn thể, trưởng 08 thôn có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện Chỉ thị này; hàng năm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công 

tác thi đua, khen thưởng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

được giao. 

Hiện nay, trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 

với nhiều chủng mới nguy hiểm, lây lan rất nhanh, phát huy tinh thần đại đoàn 

kết toàn dân tộc, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân quyết tâm tập trung toàn bộ tâm trí và nguồn lực, đồng sức, đồng 

lòng đẩy lùi đại địch. Các ban, ngành, đoàn thể, trưởng 08 thôn tập trung đẩy 

mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19”, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận 

động các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, 

với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi khu dân cư là một pháo đài 

chống dịch”; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn nhằm 

tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, 

bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm 

tốt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh; phê bình, kiểm điểm các trường 

hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ và nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với UBND 

xã, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, 

công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã tích cực 

hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện 

thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 

- 2025) của xã. 

3. Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách lĩnh vực văn hóa – thông tin) 

chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo xã, Trang thông tin điện tử xã đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, 

khen thưởng; tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chỉ thị, tạo sự đồng thuận xã 

hội, thống nhất cao trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, gắn với tích 
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cực tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, 

việc tốt”. 

4. Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, Công chức Văn phòng – 

Thống kê (phụ trách lĩnh vực thi đua – khen thưởng là cơ quan thường trực của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã) chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn 

thể có liên quan giúp Chủ tịch UBND xã kiểm tra, giám sát, đôn đốc các ban, 

ngành, đoàn thể, trưởng 08 thôn thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo UBND 

xã./. 
  

 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã; 

- Phòng Nội vụ; 

- Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các thành viên HĐ TĐKT xã; 

- Trưởng 08 thôn; 

- Trang Thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, C. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Khánh Đăng 
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