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Số: 188 /UBND-VHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 31 tháng 01 năm 2020

V/v phát động thi đua thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể huyện; UBND các xã, thị trấn tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước
thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư
tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách pháp luật Nhà
nước về thi đua khen thưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày
07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các
cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng
tâm được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện phát động như:
“Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung tay vì An toàn
giao thông”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”; “Cán bộ, công chức, viên
chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện Văn hóa công sở”; “Kông Chro chung sức
xây dựng nông thôn mới”, “Kông Chro chung tay vì người nghèo”, phong trào
“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”,... Gắn kết các phong trào thi
đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ
chính trị và tình hình thực tiễn của ngành, đơn vị, địa phương: Chủ động xây
dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu
rộng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm
các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong năm 2020, góp phần
thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa

phương, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội của tỉnh, của huyện trong năm 2020.
3. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng:
Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các quy
định pháp luật về thi đua, khen thưởng như: Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị
định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi
hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV
ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị
định số 91/2017/NĐ-CP; Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa
bàn tỉnh và Văn bản số 2583/UBND-TĐKT ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh
Gia Lai về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức bình chọn, xét duyệt khen thưởng đúng quy định về quy trình, thủ
tục, điều kiện, tiêu chuẩn; khen thưởng phải dựa trên kết quả của phong trào thi
đua và thành tích thực hiện của các tập thể, cá nhân đóng góp cho phong trào thi
đua. Coi trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng hành động dũng cảm, thành
tích sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác…; đối với
khen thưởng chuyên đề chủ yếu xét, đề nghị đối tượng trực tiếp thực hiện nội
dung, tiêu chí thi đua được cụ thể hóa trong phong trào thi đua theo đợt, chuyên
đề.
Phòng Nội vụ huyện (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện)
tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí để kịp thời nắm bắt dư
luận khi thẩm định hồ sơ; công khai danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen
thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân. Tiếp tục
tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao tỷ lệ khen thưởng người lao động
trực tiếp lao động, công tác. Rà soát, giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết
thành tích kháng chiến, đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà
Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên
tiến:
Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 1937/KHUBND ngày 04/9/2019 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa
bàn tỉnh từ năm 2019 đến năm 2020. Theo đó, người đứng đầu các cấp, các
ngành, các địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác tìm, phát hiện, biểu
dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo,
mô hình mới, nhân tố mới trong lao động, công tác, mang lại hiệu quả cao, đóng
góp lớn cho xã hội; tạo điều kiện để các điển hình giao lưu, giới thiệu phổ biến
các sáng kiến, giải pháp, mô hình hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực, sức lan tỏa
rộng lớn trong xã hội, nhất là các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích
cao.
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tăng cường tuyên truyền
gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, trên các

lĩnh vực đời sống xã hội góp phần xây dựng con người mới, đẩy lùi cái xấu, cái
tiêu cực và củng cố niềm tin của dân với Đảng, với Nhà nước.
5. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV huyện Kông Chro: Giao
Phòng Nội vụ huyện căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 08/7/2019 của
UBND huyện và hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tham
mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV huyện Kông
Chro đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đánh giá đúng kết quả của các phong trào thi
đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2016 - 2020); đồng thời,
biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu.
6. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện nâng cao vai trò, chất lượng hoạt
động; phát huy tinh thần, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoặc
tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng
theo đúng quy định pháp luật.
Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua
khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thống kê, giải quyết
hồ sơ khen thưởng.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể
huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và
nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua
yêu nước và các cuộc vận động, làm cho các phong trào thi đua yêu nước thực
sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, phát huy sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
và giai đoạn 2016 - 2020.
8. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn; các Cụm, Khối thi đua của huyện thực hiện ký kết giao ước thi đua năm
2020. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công
tác khen thưởng trong năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền tổ
chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đã phát động.
9. Phòng Nội vụ huyện (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
huyện):
- Tham mưu UBND huyện dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số
01/CT-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh ngay từ những tháng đầu năm
2020 và thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá và bình xét danh hiệu thi đua, hình
thức khen thưởng nhằm ghi nhận, động viên kịp thời điển hình tiên tiến trong
phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động năm 2020.
- Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các phòng, ban, ngành,
đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện phong trào
thi đua, công tác khen thưởng trong năm 2020. Định kỳ tổng hợp và báo cáo kết

quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2020 của UBND
tỉnh Gia Lai gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, UBND
huyện.
Nhận được Công văn này, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Phòng Nội vụ huyện; UBND các xã, thị trấn
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (B/cáo);
- TT. Huyện ủy (B/cáo);
- TT. HĐND huyện (B/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
- Các Ban HĐND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các Cụm, Khối thi đua của huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- CV các khối;
- Lưu VT-UB.
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