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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  184  /KH-UBND Tuy Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

 Phát động Phong trào thi đua n  c rút 04 tháng cuối năm 2022 

 

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2022 theo tinh thần Nghị 

quyết số 44/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 

của UBND huyện ban hành Chương trình hành động của UBND huyện về thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND 

huyện ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 

2022, với nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chủ động, sáng tạo, tạo khí 

thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, Đảng viên, 

đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân trong huyện, qua đó ra sức thi đua 

phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ 

chủ yếu năm 2022, thực hiện thành công “Mục tiêu kép” là vừa quyết liệt phòng 

chống dịch COVID-19, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh 

tế - xã hội và bảo đảm đời sống của Nhân dân. 

- Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua yêu nước để phát triển kinh tế - xã 

hội với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt 

động “ i n  i n       n ”  ngăn chặn “Tự di n bi n”  “Tự chuyển hóa” trong nội 

bộ; phòng chống bạo động, phá hoại, đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, an toàn 

xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trong thực hiện công tác chuyên môn, các phong trào thi đua yêu nước và 

khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua hoàn 

thành kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải đa dạng, phong 

phú, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng và nhóm đối tượng, thu hút đông đảo cán bộ, 

công chức, viên chức, Đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân 

tại địa phương tham gia. 

- Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua 

theo đợt, theo chuyên đề do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai với các 

phong trào thi đua do Huyện ủy,  y ban nhân dân huyện phát động, gắn với thực 

hiện nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, 
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địa phương.  

- Gắn kết việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước với công tác khen thưởng, 

lấy kết quả nhiệm vụ chính trị để đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân; bảo đảm 

khen thưởng chính xác, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể và cá nhân 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức phong trào thi đua 

phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và bệnh thành tích 

trong công tác thi đua, khen thưởng. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Thi đua chấp hành tốt chủ tr ơng của Đảng, Chính sách pháp luật 

của Nhà n  c 

- Tiếp tục tuyên truyền và quán triệt sâu kỹ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về thi đua yêu nước; 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 chỉ đạo, triển khai của 

Huyện ủy,  y ban nhân dân huyện; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/10/2021 của 

UBND huyện về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuy 

Phong lần thứ IX; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022; Quyết định số 

380/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ 

yếu năm 2022 của các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị 

trấn và mục đích, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, 

chiến sỹ, công chức, viên chức, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong 

huyện, để chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn 

cuộc sống, qua đó kêu gọi cả hệ thống chính trị ra sức thi đua thực hiện đạt kết 

quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022. 

- Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả việc 

chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19, công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. 

2. Thi đua bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, 

Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác xây dựng 

Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trên 

các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; ngăn chặn, đẩy lùi sự 

suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự di n bi n”  

“Tự chuyển hó ” trong nội bộ. Giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt, định 

hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, thông 

tin xấu, độc trên mạng xã hội; kịp thời đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân 

đưa các thông tin thất thiệt, không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý, 

đời sống nhân dân; tăng cường tuyên truyền thông tin về tình hình dịch COVID-19, 

tác dụng, hiệu quả của vắc xin COVID-19 trong phòng, chống dịch, chú trọng tuyên 
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truyền Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng 

vắc xin phòng COVID-19, Công văn số 481-CV/TU ngày 20/6/2022 của Tỉnh ủy về 

tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, Công văn số 860-CV/HU ngày 

24/6/2022 của Huyện ủy về đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn huyện và Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 20/7/2022 của UBND huyện về 

triển khai các biện pháp, nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin COVID-19 cho 

người dân trên địa bàn huyện năm 2022. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, phát hiện, xử lý 

nghiêm những hành vi lợi dụng các phương tiện truyền thông, không gian mạng để 

tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước; triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các 

biện pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu 

quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, có kế hoạch để kéo giảm tai 

nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện trọng đại 

được tỉnh tổ chức trong thời gian đến, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an 

toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội tại địa phương. 

3. Thi đua phát huy truyền thống yêu n  c, tinh thần đoàn kết toàn dân 

tộc 

- Các Phòng, ban, ngành, các Cụm, Khối thi đua thuộc huyện tiếp tục triển khai 

thực hiện 01 công trình hoặc việc làm cụ thể, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực 

gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông t ôn mới  đô t ị văn 

min ” và các Phong trào “Đền ơn đáp ng ĩ ”  “Giảm ng èo”. 

 - Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và người dân nêu cao truyền 

thống “Tương t ân tương ái”  tham gia đóng góp và thực hiện các Phong trào “Đền 

ơn đáp ng ĩ ”, chia sẻ khó khăn với Đảng, Nhà nước, cùng Đảng, Nhà nước quyết 

tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả, đi đến thắng lợi cuối cùng. 

 - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước đến được với người dân, vừa góp phần tạo đồng 

thuận xã hội và định hướng dư luận, vừa hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách; kịp thời công khai, minh bạch 

thông tin để người dân biết, trao đổi và kiểm tra, giám sát. 

 - Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Dân vận chính quyền, thực 

hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở, phối hợp chặt chẽ và phát huy hơn nữa vai trò của 

 y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong vận 

động các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc. 

 4. Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022 

 - Căn cứ các nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 đã được Huyện ủy, Hội đồng nhân 

dân,  y ban nhân dân huyện phê duyệt, các phòng, ban, ngành và các địa phương tổ 

chức đánh giá kết quả thực hiện từng nhiệm vụ được phân công; đánh giá dầy đủ, 

thực chất, chính xác các kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân để 
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có biện pháp khắc phục, trong đó có đánh giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh 

COVID-19. 

 - Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi 

trường sống, kiên quyết loại bỏ những cơ sở gây ô nhiễm môi trường, chủ động ứng 

phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. 

 - Thực hiện tốt giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của tỉnh và thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Tiếp tục làm 

việc với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy hoạt động 

đầu tư, triển khai các dự án, sản xuất kinh doanh. Kiên quyết thu hồi các dự án chậm 

triển khai theo quy định. 

 - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành chính công cấp (PaPi), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước (SiPas). Triển khai thực 

hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, 

thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

 - Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, tổ chức tốt các chương trình 

kích cầu du lịch nội địa. Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, sản phẩm du lịch và mở 

rộng liên kết, tạo ra những sản phẩm du lịch mới. Đôn đốc, tạo điều kiện triển khai 

các dự án tổ hợp du lịch – thương mại – dịch vụ, tạo động lực phát triển du lịch của 

huyện. 

 - Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; giao lưu, gặp gỡ, 

tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc qua 

các Phong trào thi đua yêu nước để nhân rộng trong toàn xã hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ngành, cơ quan, đơn vị và các địa ph ơng 

- Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này cho phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ đã được phân công và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng 

cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong 

đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, cùng với 

Cấp ủy, chính quyền quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất và thắng lợi các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế, xã hội được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND 

huyện giao trong năm 2022. Phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết 

dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND huyện qua Thường trực 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (P  ng Nội vụ) trước ngày 30/12/2022 để 

làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022. 
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2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh 

truyền hình và UBND các xã, thị trấn 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền Kế hoạch này cùng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước trong tình hình mới để Nhân dân được biết; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện biểu dương và nêu 

gương các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống xã hội trên các phương tiện 

truyền thông. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

Hướng dẫn, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thuộc hệ thống ngành 

dọc tích cực tham gia thực hiện các Phong trào thi đua yêu nước do Huyện ủy, 

UBND huyện phát động; phối hợp với chính quyền cùng cấp ra sức thi đua triển 

khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn 

thể đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, cùng các cấp, các ngành thực hiện 

đạt kết quả cao nhất và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương năm 2022. 

4. Th ờng trực Hội đồng Thi đua - Khen th ởng huyện (Phòng Nội vụ)  

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Căn cứ 

kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để 

thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2022. 

 y ban nhân dân huyện kêu gọi các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đồng 

lòng, chung sức, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt mức cao các 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện quan 

trọng của quê hương, đất nước diễn ra trong năm 2022./. 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 

- Trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc huyện; 

- Các Ban của Đảng, Mặt trận, đoàn thể huyện;  Nguyễn Trung Trực 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính,   

 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Các tổ chức Hội thuộc huyện;   
- Các đơn vị trường học thuộc huyện;  

- Các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  
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