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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy; 

Chƣơng trình hành động số 64/CTr-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về 

tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng   

   

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Chương trình hành động số 64/CTr-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về 

tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 

2064-KH/HU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức thực hiện 

Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Chương trình hành động với những nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nh m đ y mạnh phong trào thi đua y u nước trong các cấp, các ngành 

và các tầng lớp nhân dân; cổ v , động vi n toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 

h ng hái thi đua, thực hiện th ng l i toàn diện các chỉ ti u, nhiệm vụ phát tri n 

kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đã đề ra; lập 

thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại bi u toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

2. Bi u dương, khen thưởng kịp thời các tập th , cá nhân có thành tích xuất 

s c, những đi n hình ti n tiến, mô hình mới đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, 

phát tri n của đơn vị, địa phương, ngành và huyện. 

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tr n cơ sở chức n ng, nhiệm vụ, bám sát 

nội dung Kế hoạch này và V n bản số 468/UBND-NV ngày 11/3/2020 của UBND 

huyện về phát động đ t thi đua cao đi m chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần 

lần thứ XXX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX hướng tới Đại hội đại bi u toàn 

quốc lần thứ XIII, kịp thời tri n khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU 

ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Cả huyện chung sức xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

Các phòng, ban, ngành, địa phương theo chức n ng, nhiệm vụ tiếp tục đ y 

mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, v n minh đô thị, giảm nghèo 

bền vững, trong đó cốt lõi là phát tri n sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của người dân. Tập trung thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản 

ph m - OCOP”; nâng cao chất lư ng các sản ph m OCOP đã đư c công nhận, 
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chu n hóa quy trình sản xuất, ki m soát nghi m ngặt chất lư ng, t ng sức cạnh 

tranh của sản ph m tr n thị trường đ  mở rộng quy mô sản xuất và tham gia sản 

ph m OCOP quốc gia; phấn đấu toàn huyện có th m 03 sản ph m OCOP đạt 

chu n từ 03 sao cấp tỉnh. Tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào xây dựng khu dân 

cư nông thôn mới ki u mẫu, vườn mẫu thực chất, hiệu quả hơn, phấn đấu mỗi xã 

có th m 01 khu dân cư ki u mẫu, 10 vườn mẫu đạt chu n. Đ y mạnh phong trào 

ra quân làm giao thông nông thôn, thủy l i nội đồng, hoàn thành 36,43km đường 

giao thông nông thôn, 1,65km k nh mương nội đồng, 8,26km rãnh thoát nước.  

Các xã đã đạt chu n tiếp tục duy trì, nâng cao chất lư ng các ti u chí nông 

thôn mới; phấn đấu: Các xã: Hương Giang, Hương Xuân, Lộc Y n, Hương Bình đạt 

chu n nông thôn mới; xã Phú Gia, Hương Trạch đạt chu n nông thôn mới nâng cao. 

Thị trấn huyện hoàn thành các ti u chí, đạt chu n “V n minh đô thị” n m 2020. 

Các phòng,  ngành theo chức n ng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, ki m tra, 

giám sát các địa phương thực hiện, hoàn thành các ti u chí theo lĩnh vực chuy n 

môn phụ trách. 

V n phòng điều phối thực hiện Chương trình mục ti u quốc gia xây dựng 

nông thôn mới huyện chủ trì, phối h p với các ngành, địa phương t ng cường chỉ 

đạo, hướng dẫn, ki m tra, giám sát các địa phương tri n khai thực hiện phong trào 

xây dựng nông thôn mới, v n minh đô thị, đảm bảo hoàn thành các chỉ ti u, kế 

hoạch, lộ trình; định kỳ tổng h p, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện. 

2. Triển khai thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách; đồng hành 

cùng doanh nghiệp trong hội nhập và phát triển. 

Các địa phương li n quan đ y nhanh công tác giải phóng mặt b ng đ  tri n 

khai các dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư tránh l  xã Phương Mỹ; Kè chống 

sạt lở bờ sông xã Gia Phố; Đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào trung tâm xã 

Hương Thủy … tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục đ  khởi công các công 

trình dự án đã có chủ trương đầu tư; tích cực, chủ động xúc tiến, thu hút các dự 

án đầu tư mới vào địa bàn.  

Về xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp: Thực hiện theo 

V n bản số 468/UBND-NV ngày 11/3/2020 của UBND huyện. Phấn đấu mỗi 

đơn vị cấp xã đ ng ký ít nhất 01 - 02 công trình; mỗi đơn vị phòng, ban, ngành, 

đoàn th  cấp huyện đ ng ký thực hiện ít nhất 01 công trình  

Phòng Tài chính – Kế hoạch, phối h p với Ban Quản lý các công trình 

XDCB huyện, các địa phương li n quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện lựa 

chọn, xây dựng lộ trình, kế hoạch đ  khởi công  03 - 05 dự án trọng đi m quy mô 

cấp huyện. 

Các phòng, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua 

“Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội phập và phát tri n” do tỉnh phát động. Nâng cao vai 

trò trách nhiệm trong đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và phát tri n; thực 

hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Khuyến 

khích doanh nghiệp, doanh nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng 

tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý.  
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3. Phát triển văn hóa, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo của 

ngƣời Hƣơng Khê. 

Phòng V n hóa – Thông tin chủ trì, phối h p các phòng, ngành li n quan 

và các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 

20/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng, phát tri n v n hóa 

con người Hương Kh  đáp ứng y u cầu phát tri n bền vững. Nâng cao chất lư ng 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống v n hóa”, phong trào “xây 

dựng nông thôn mới, v n minh đô thị”, g n với thực hiện tốt nếp sống v n minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội.  

Các địa phương tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đ ng ký xây 

dựng các danh hiệu v n hóa; tổ chức đánh giá, xét công nhận các danh hiệu v n hóa 

đảm bảo khách quan, chính xác; phấn đấu đến cuối n m 2020, toàn huyện có 90% 

gia đình v n hóa, 50% gia đình th  thao, 85% làng, thôn, tổ dân phố v n hóa, 65% 

cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu v n hóa.  

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

Phòng V n hóa – Thông tin, Trung tâm V n hóa – Truyền thông huyện, 

các địa phương và đơn vị t ng cường công tác tuy n truyền các hoạt động trước, 

trong và kết quả Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại bi u toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; tuy n truyền những kết quả nổi bật trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện các phong trào thi đua y u nước, n u 

gương các đi n hình ti n tiến ti u bi u, gương người tốt, việc tốt tr n các phương 

tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, tr n hệ thống panô áp phích,… 

Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan đi m sai trái, bảo vệ nền 

tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thường xuy n đề cao 

cảnh giác, chủ động phòng ngừa và ki n quyết đấu tranh, ng n chặn hiệu quả với 

mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuy n truyền chống phá của các thế lực thù 

địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn; chú trọng định hướng hoạt động 

thông tin, tuy n truyền từ huyện đến cơ sở, tạo niềm tin và sự đồng thuận với chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong Nhân dân, xã hội; thực hiện 

nghi m túc quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin.  

5. Thực hiện phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy 

nghề; xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chỉ đạo đ y mạnh phong trào 

thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tại các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông, giáo dục thường xuy n; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học, đánh giá học sinh nh m phát huy tính tích cực, chủ động của người 

học; tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh giúp cho học sinh phát tri n cả về 

th  chất, ph m chất và n ng lực; nâng cao chất lư ng dạy và học ngoại ngữ; t ng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghi n cứu khoa học và 

quản lý. Tổ chức s p xếp trường mầm non, phổ thông theo lộ trình của Đề án 

đư c ph  duyệt. Chu n bị tốt các điều kiện về đội ng  giáo vi n, cơ sở vật chất, 

tài liệu giáo dục của địa phương... đ  tri n khai chương trình giáo dục phổ thông 
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n m 2018; đ y mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp học sinh sau tốt nghiệp 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuy n tập trung nâng 

cao chất lư ng và hiệu quả công tác dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng 

nhu cầu thị trường lao động. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối h p với các phòng, 

ngành li n quan, địa phương chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính 

sách đối với người có công với cách mạng, các đối tư ng bảo tr  xã hội và các 

đối tư ng chính sách khác; thực hiện đảm bảo các chính sách an sinh, xã hội tr n 

địa bàn toàn huyện. Tiếp tục đ y mạnh thực hiện phong trào thi đua “Hà Tĩnh 

chung tay vì người nghèo - không đ  ai bị bỏ lại phía sau”; phát huy tinh thần 

đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp 

trong thi đua thực hiện Chương trình mục ti u Quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Tri n khai đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm 

nghèo, đa dạng hóa nguồn lực và phương thức xóa đói, giảm nghèo g n với phát 

tri n nông nghiệp, nông thôn, phát tri n giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm 

đ  xóa đói, giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện và khuyến khích người đã thoát 

nghèo vươn l n làm giàu và giúp đỡ người khác thoát nghèo, phấn đấu đến cuối 

n m 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn dưới 5%.  

Các cấp, các ngành phát huy truyền thống tương thân, tương ái, vận động, 

k u gọi các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức giúp đỡ người nghèo; phấn đấu 

mỗi xã k u gọi xã hội hóa sửa chữa, nâng cấp, làm mới 50 - 70 nhà ở cho hộ 

nghèo, đối tư ng chính sách. 

6. Nâng cao chất lƣợng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống 

dịch bệnh 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào ngày thứ bảy hàng 

tuần tổng dọn vệ sinh môi trường nh m xây dựng môi trường sống tại khu dân cư 

trong lành, công sở v n minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn.  

Quan tâm và xác định công tác phòng, chống dịch cho người, cây trồng, vật 

nuôi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuy n; cả hệ thống chính trị vào 

cuộc đồng bộ đ  khống chế, đ y lùi, dập t t dịch bệnh, đồng thời thúc đ y phát 

tri n kinh tế - xã hội. T ng cường công tác tuy n truyền đ  người dân thực hiện tốt 

các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của ngành Y tế, nâng cao ý thức giữ gìn 

vệ sinh chung nơi công cộng; thực hiện tốt công tác ti m phòng dịch, bệnh cho 

người, vật nuôi. 

Phòng Y tế chủ trì, phối h p với các phòng, đơn vị li n quan và địa 

phương chỉ đạo nâng cao chất lư ng công tác ch m sóc sức khỏe cho Nhân dân, 

nâng cao chất lư ng khám, chữa bệnh. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, 

người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

ph m tr n địa bàn; đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống 

dịch Covid-19. 
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Phòng Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn chủ trì phối h p với Trung tâm 

ứng dụng  KHKT và BVCTVN huyện, các địa phương chủ động tri n khai các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. 

Phòng V n hóa – Thông tin, Trung tâm V n hóa - Truyền thông huyện t ng 

cường công tác thông tin, tuy n truyền về tình hình dịch; công tác phòng, chống 

dịch; phương pháp phòng trách, đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19. 

Phòng Kinh tế &Hạ tầng, Chi cục Quản lý thị trường t ng cường quản lý địa 

bàn, n m b t tình hình giá cả; ki m tra, ki m soát xử lý nghi m các hành vi l i dụng 

dịch bệnh đ  đầu cơ, g m hàng, định giá bán bất h p lý và sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa không đảm bảo chất lư ng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

đặc biệt đối với mặt hàng nhu yếu ph m, vật tư, trang thiết bị y tế. 

7. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc”, “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Thi đua quyết thắng” 

Các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đ y mạnh phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc g n với tổ chức đ t ra quân truy quét, trấn áp 

các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền các cấp và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp 

Nhân dân, nòng cốt là lực lư ng Công an trong tri n khai thực hiện các chủ 

trương, chính sách của Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát 

tri n kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp. Tiếp 

tục thực hiện Đề án bố trí cán bộ Bi n phòng tham gia cấp ủy cấp huyện và giữ 

chức vụ chủ chốt cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các n m tiếp theo. 

Lực lư ng chức n ng kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án 

đảm bảo an ninh trật tự phù h p y u cầu của từng địa bàn; thường xuy n n m tình 

hình đ  chủ động tham mưu, bố trí đủ lực lư ng kịp thời xử lý các vụ việc phát 

sinh; tuyệt đối không đ  xảy ra đi m nóng, làm mất ổn định tình hình. Chủ động 

phòng ngừa, phát hiện, mở các đ t cao đi m đấu tranh với các loại tội phạm, đặc 

biệt tội phạm hoạt động theo ki u “xã hội đen”, “tín dụng đen”, núp bóng doanh 

nghiệp, đánh bạc và tổ chức đánh bạc; tội phạm ma túy tr n tuyến bi n giới; tội 

phạm và vi phạm về quản lý, sử dụng v  khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ tr  và pháo; 

tội phạm xâm phạm nhân thân; xâm phạm sở hữu...; vi phạm môi trường, khai thác 

tài nguy n khoáng sản trái phép; buôn lậu, gian lân thương mại. Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa 

cháy. T ng cường tuần tra, ki m soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao 

thông; ki n quyết xử lý nghi m các trường h p vi phạm. 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Các đồn Bi n phòng đóng 

tr n địa bàn và các địa phương chỉ đạo các lực lư ng chức n ng duy trì nghi m 

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lư ng, hiệu quả hoạt động của cơ 

sở, cụm tuyến an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. 

8. Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 6 (khóa XII) về đổi mới, tổ chức 

sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị 

Phòng Nội vụ chủ trì, phối h p với các cơ quan li n quan, các địa phương: 

Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 
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6 khóa XII về đổi mới, tổ chức s p xếp bộ máy của hệ thống chính trị. Rà soát, xây 

dựng lộ trình sáp nhập 10 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo ti u chí theo Thông tư 

14/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ;  xây dựng và tri n khai thực hiện Đề án 

thành lập Trung tâm y tế huyện; Sáp nhập 02 trường học, 03 Hội quần chúng đặc thù 

cấp huyện. 

9. Tăng cƣờng công tác dân vận chính quyền 

Các phòng, ngành, địa phương tri n khai thực hiện có hiệu quả các nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Thực hiện có hiệu quả quy chế tiếp 

xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với người dân, doanh nghiệp; tổ 

chức tiếp công dân dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân và quy 

định của huyện. Thực hiện tốt công tác tuy n truyền, vận động quần chúng Nhân 

dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đ y 

mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu ti n dùng hàng Việt Nam”. 

10. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Tiếp tục đ y mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong 

Đảng; nâng cao trách nhiệm n u gương, xây dựng đội ng  cán bộ các cấp đủ 

ph m chất, n ng lực và uy tín đáp ứng y u cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, 

g n với thực hiện nghi m túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 

08-QĐ/TW của Trung ương, Quy định số 890-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách 

nhiệm n u gương của cán bộ, đảng vi n, trước hết là người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị.  

11. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục t ng cường thanh tra, 

ki m tra, hoàn thành kế hoạch Thanh tra n m 2020. Chú trọng công tác phòng, 

chống tham nh ng, lãng phí; phát hiện kịp thời, xử lý nghi m các vi phạm. Thực 

hiện tốt công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động rà soát, tập trung giải quyết kịp thời, dứt 

đi m các việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước Đại hội 

Đảng các cấp, đặc biệt là những đơn thư của công dân li n quan đến Đại hội; chủ 

động xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở, không đ  

người dân tập trung đông người khiếu kiện vư t cấp. Thanh tra huyện chủ trì, 

phối h p với các phòng, ngành li n quan theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc giải 

quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài tr n địa bàn huyện; định kỳ tổng 

h p, báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện. 

12. Thi đua thực hiện nhiệm vụ đột phá về cải cách hành chính 

Các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương, các cơ quan Trung ương, tỉnh 

đóng t n địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ th  hóa các nhiệm vụ cải 

cách hành chính của huyện, xác định rõ các mục ti u, chỉ ti u, tiến độ hoàn thành, 

phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, bố trí nguồn lực đ  tri n 

khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện tr n 06 lĩnh vực cải cách hành chính. 
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Tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách hành chính, trọng tâm hiện đại nền 

hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; g n trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách 

hành chính; phát huy tinh thần n ng động, đổi mới sáng tạo trong đội ng  cán bộ, 

công chức; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ, tạo môi trường đầu tư kinh 

doanh thuận l i phục vụ người dân và doanh nghiệp, g n với phong trào “Cán bộ, 

công chức, vi n chức, thi đua thực hiện v n hóa công sở”.  

Đ y mạnh tuyền truyền tr n các phương tiện thông tin đại chúng của 

huyện, trang thông tin điện tử của huyện, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn 

vị, địa phương và trạm truyền thanh ở cơ sở về cung cấp, sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích đ  người dân, cơ quan, doanh 

nghiệp biết, sử dụng. Thực hiện nghi m túc quy định về hội họp.  

Phòng Nội vụ chủ trì, phối h p với các phòng: Tư pháp, V n hóa – Thông 

tin, Tài chính - KH, V n phòng HĐND&UBND huyện… hướng dẫn, đôn đốc, 

ki m tra các phòng, ngành, địa phương trong thực hiện công tác cải cách hành 

chính tr n địa bàn huyện. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức 

thành vi n t ng cường giám sát, phản biện việc tổ chức thực hiện công tác cải 

cách hành chính của các phòng, ngành, địa phương. 

13. Đối mới nâng cao chất lƣợng công tác khen thƣởng 

Các phòng, ngành, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả hướng vào thực hiện các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ 

trọng tâm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng các cấp trong việc xét, đề nghị khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp 

thời, công khai, minh bạch, thực chất, công b ng, có tác dụng khuyến khích, động 

vi n cán bộ, công chức, vi n chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất s c 

nhiệm vụ. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, đi n hình ti n tiến, gương người tốt, 

việc tốt, các tập th , cá nhân có thành tích cao, có nhiều đóng góp cho sự phát 

tri n của địa phương và của huyện trong giai đoạn 2016 - 2020 đ  bi u dương, 

tôn vinh tại Hội nghị đi n hình ti n tiến toàn huyện lần thứ VII. 

Chu n bị tốt nội dung và các điều kiện đ  tổ chức Hội nghị đi n hình ti n 

tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua y u nước toàn tỉnh lần thứ VII và Đại hội thi 

đua y u nước toàn quốc lần thứ X.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn theo 

chức n ng, nhiệm vụ nghi n cứu, xây dựng Kế hoạch tri n khai thực hiện Chỉ thị 

số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chương trình hành 

động của UBND tỉnh, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình 

hành động của UBND huyện sát với điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương; 

hoàn thành trước ngày 25/3/2020. Tổ chức sơ kết đ t thi đua vào cuối tháng 

6/2020; tổ chức tổng kết và tuy n dương khen thưởng cho các tập th , cá nhân 

vào dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 02/9/2020. 
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2. Giao Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện) hướng dẫn việc khen thưởng cho các tập th , cá nhân có thành 

tích xuất s c trong thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc, ki m tra các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng h p kết quả, báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện theo quy định. 

 Y u cầu Trưởng các phòng, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn tri n khai thực hiện nghi m túc các nội dung tr n. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng m c, khó kh n các đơn vị, địa phương 

phản ánh về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đ  đư c hướng dẫn theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;         Báo cáo 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành vi n Hội đồng TĐKT huyện; 

- Các đơn vị trong các Khối thi đua của huyện; 

- Chánh V n phòng, các PVP; 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Huấn 
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