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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức  

các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021” 
 

  

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/02/2021 của UBND phường Ninh Hà về 

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

xã hội phường Ninh Hà năm 2021. 

 UBND phường Ninh Hà xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua 

“Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021” với nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh 

phong trào thi đua yêu nước, tận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu thực 

hiện thành công Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIV, hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở tổ dân phố 

với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 của phường. 

2. Yêu cầu: 

- Các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Đoàn thể, các Tổ dân phố nâng cao ý thức 

về vị trí, vai trò và ý nghĩa công tác thi đua. Quán triệt, tập trung thực hiện tốt nội 

dung Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị, 

nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhất cho nhân dân và tổ chức. 

Hướng phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu 

đơn vị, từng cán bộ, công chức, người lao động. 

- Các ban, ngành, đơn vị, Đoàn thể phải chủ động xây dựng kế hoạch thi đua 

phù hợp, vận dụng sáng tạo, hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhằm tạo ra 

khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cụ thể góp phần hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ của địa phương, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 

2021. 

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG: 
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1. Tên phong trào thi đua: “Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021” 

2. Mục tiêu thi đua:  

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh 

phong trào thi đua yêu nước, tận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu thực 

hiện thành công Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XV, hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở tổ dân phố 

với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 của phường. 

3. Phạm vi, đối tượng thi đua: 

Các ban, ngành, tổ chức, đơn vị thuộc các khối thi đua của phường. 

4. Nội dung thi đua: 

Các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, các Tổ dân phố tích cực thi đua lập 

thành tích chào mừng những ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước. Toàn 

Đảng, toàn dân ra sức quyết tâm đoàn kết trên dưới một lòng, nỗ lực vượt bật hoàn 

thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ, HĐND đề ra, cụ 

thể: 

4.1. Tổ chức sôi động, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong 

từng ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các tổ dân phố; tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, 

tích cực, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; 

góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội chủ yếu 

năm 2021 của phường, cụ thể: 

* Các chỉ tiêu về kinh tế: 

- Thu ngân sách trên địa bàn: 462 triệu đồng 

 - Sản lượng thóc: 2.750 tấn 

 - Sản lượng chuối: 2,25,6 tấn 

- Sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản: 800 tấn 

- Diện tích cây lúa: 500 ha 

- Diện tích cây chuối: 45 ha 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 800 ha 

- Tổng đàn trâu: 50 con 

- Tổng đàn bò: 100 con 

- Tổng đàn heo: 300 con 

- Tổng đàn gia cầm: 20.000 con 

* Các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội: 

- Tỷ lệ người tham gia BHYT: 96% 

- Số người tham gia BHXH bắt buộc: 812 người 

- Số người tham gia BHXH tự nguyện: 143 người 
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- Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp: 835 người 

- Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm: 84 người 

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 94,23 % 

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 0,05% 

- Số hộ giảm nghèo trong năm: 01 hộ  

- Học viên giáo dục sau khi biết chữ: 02 học sinh 

- Học viên PC THCS: 03 học sinh 

- Mức giảm tỷ suất sinh: duy trì 9,81‰ 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (<5 tuổi): 2,88% 

* Chỉ tiêu quân sự: 

- Giao quân: 18 thanh niên 

* Các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, tổ chức, đơn vị hoàn thành tốt (mức xếp 

loại cao nhất) và xuất sắc nhiệm vụ trở lên. 

4.2. Thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, 

chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội trong trạng thái bình thường mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới, 

hiện đại, nâng cao mức độ đạt chuẩn bộ tiêu chí xây dựng chính quyền điện tử; xây 

dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả trong công tác và sản xuất. Khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực 

mới, đột phát mới cho sự phát triển địa phương Ninh Hà. 

4.3. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa – xã hội góp phần nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt chương trình dạy và học ở 3 

cấp học, hoàn thành chỉ tiêu phổ cập giáo dục các cấp. Quan tâm thực hiện đầy đủ 

chính sách xã hội, nâng cao đời sống gia đình chính sách, thực hiện tốt chương 

trình kế hoạch hoá gia đình, y tế quốc gia, chăm lo công tác xoá đói giảm nghèo. 

4.4. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh; bảo 

đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng 

cao chất lượng các phong trào “thi đua quyết thắng”; “toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc”, đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt 

nhiệm vụ quốc phòng, quân sự pđịa phương; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, 

giải quyết thoả đáng các mâu thuẫn nảy sinh trong dân. 

4.5. Tiếp tục gắn kết phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết số 

04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng 

cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị số 

26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

việc; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
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4.6. Đổi mới các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể 

nhân dân; phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy 

động mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn 

viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; 

phát huy tối đa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

5. Hình thức, thời gian tổ chức phong trào thi đua: 

5.1. Hình thức thi đua: 

Các ban, ngành, tổ chức, đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch thi đua 

phù hợp, vận dụng sáng tạo, hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhằm tạo ra 

khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cụ thể góp phần hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ của địa phương, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 

2021. 

5.2. Thời gian tổ chức phong trào thi đua: đến hết ngày 30/12/2021. 

- Sơ kết phong trào thi đua trong tháng 7/2021 

- Đánh giá, tổng kết, đề nghị khen thưởng trong tháng 01/2022. 

III. KHEN THƯỞNG: 

1. Tiêu chuẩn khen thưởng: 

Là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 

nước trong năm 2021 do các tổ chức, đơn vị, các khối thi đua của phường đề nghị. 

2. Hình thức, số lượng khen thưởng: 

Hội đồng thi đua khen thưởng của phường tham mưu UBND phường lấy kết 

quả thi đua của từng ban, ngành, tổ chức, đơn vị để làm căn cứ đánh giá thi đua; xét 

chọn những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 

nước năm 2021, cụ thể: 

- Đề nghị tỉnh tặng Bằng khen; đề nghị thị xã tặng Giấy khen theo kết quả thi 

đua của địa phương và số lượng quy định của các cấp. 

- Đề nghị Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen: dự kiến 06 tập thể và 30 

cá nhân, hộ gia đình. 

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng: 

Phải đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định về giải quyết thủ tục hành chính trên 

lĩnh vực thi đua khen thưởng, cụ thể: 

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng 

giấy khen của cấp trình khen (theo mẫu quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ); 

- Biên bản bình xét thi đua; 

- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân thực hiện theo mẫu số 01, mẫu số 02 

phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017; báo cáo thành tích 

phải nêu rõ thành tích trong việc tham gia hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua 

yêu nước. 
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* Về số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các khối thi đua của phường có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

tốt các nội dung, phong trào thi đua của khối; tiến hành ký kết thi đua, định kỳ sơ, 

tổng kết phong trào thi đua để đánh giá, xếp loại và gửi hồ sơ về Thường trực Hội 

đồng thi đua – khen thưởng phường theo quy định.  

2. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các Tổ dân phố căn cứ 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua của thị xã, 

phường để xây dựng nội dung thi đua cụ thể, đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện 

có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị năm 2021. Xây dựng, nhân rộng và 

tôn vinh, biểu dương các gương điển hình tiên tiến của tổ chức, đơn vị mình. 

3. Giao Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng phường hướng dẫn, triển 

khai, theo dõi việc phát động thi đua, tổ chức đăng ký và ký kết giao ước thi đua 

với các khối, các ban, ngành, tổ chức, đơn vị, các Tổ dân phố. Tham mưu sơ, tổng 

kết các phong trào thi đua, động viên và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên 

tiến, những cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất hoặc từng đợt phát động phong 

trào thi đua trong đơn vị. 

4. Giao công chức Văn hóa – xã hội, Đài Truyền thanh phường tổ chức tuyên 

truyền nội dung kế hoạch phát động thi đua, các hoạt động của địa phương trong 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội; kịp thời đưa tin về các 

mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực góp phần cổ vũ phong trào 

thi đua năm 2021. 

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy, UBMTTQVN 

phường và các đoàn thể của phường tổ chức phổ biến, truyên truyền rộng rãi đến 

các tầng lớp nhân dân và phát động đến các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình 

để tham gia hưởng ứng phong trào thi đua này. 

UBND phường Ninh Hà đề nghị các ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị, 

cán bộ, công chức, người lao động và kêu gọi toàn thể nhân dân phát huy tinh thần 

thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động sáng tạo, chung sức chung lòng vượt qua 

khó khăn thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”./. 
 

  

Nơi nhận: 
           - Thường trực HĐTĐKT thị xã; 

           - TT. Đảng ủy, TT.HĐND phường; 

           - Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

           - Hội đồng TĐ-KT phường; 

    - Các ban, ngành; Mặt trận, các Đoàn thể; 

    - Các trường THCS, TH, MN; 

    - 06 tổ dân phố; 

    - Đài Truyền thanh; 

           - Lưu VT,TĐ. 

                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN              

                CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                Trần Văn Chính 
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