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CHỈ THỊ 

Phát động phong trào thi đua năm 2021 

 

Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng huyện 

Bảo Lâm tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát 

triển kinh tế - xã hội; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện Bảo Lâm lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

70 năm chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 

03/10/2020); Đại hội thi đua yêu nước huyện Bảo Lâm lần thứ I giai đoạn 2020 - 

2025 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, Đại hội thi đua 

yêu nước toàn quốc lần thứ X được các phòng, ban ngành, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn quan tâm, tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực tạo 

không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Các phong trào thi đua đã bám sát vào việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, 

góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện. 

 Năm 2021, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tổ chức Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu tiên thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026 và chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. 

Phát huy kết quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh 

tế - xã hội theo Nghị quyết số 153/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân huyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong 

các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội 

đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới 

sáng tạo, quyết liệt hành động”. 

I. MỤC TIÊU 

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

sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả chỉ 

đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh; tiếp tục 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, tận dụng có 

hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế ở mức độ cao để đảm 

bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 
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II. CHỈ TIÊU 

1. Chỉ tiêu kinh tế  

1.1. Tổng sản lượng lương thực có hạt 27,567 nghìn tấn. 

1.2. Thu ngân sách trên địa bàn 23 tỷ đồng. 

1.3. Thu nhập bình quân đầu người: 22 triệu đồng/người/năm. 

1.4. Tổng đàn gia súc, gia cầm: 

- Tổng đàn trâu: 8.100 con. 

- Tổng đàn bò: 35.000 con. 

- Tổng đàn lợn: 56.000 con. 

- Tổng đàn gia cầm: 335.000 con. 

1.5.  Trồng mới rừng 300 ha.  

1.6. Xây dựng vườn ươm cây lâm nghiệp tại các xã, thị trấn: 13 vườn. 

1.7. Tỷ lệ độ che phủ rừng: 43,7 %. 

1.8. Tỷ lệ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh: 94,5 %. 

1.9. Giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích là 31,5 triệu đồng/1 ha. 

1.10. Giao thông nông thôn: 

- Cải tạo, sửa chữa đường GTNT chiều rộng nền đường từ 1,5m trở lên: 

170 km. 

- Nhựa hóa và bê tông hóa đường từ trung tâm huyện đi đến trụ sở các xã 80%. 

1.11. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 8 tỷ đồng. 

1.12. Số hộ sử dụng điện tăng thêm 10 %. 

1.13. Số HTX thành lập mới: 01 HTX. 

2. Chỉ tiêu xã hội và môi trường 

2.1. Duy trì kết quả phổ cập các loại hình: 13/13 xã, thị trấn. 

2.2. Xây dựng trường chuẩn quốc gia: 02 trường. 

2.3. Giảm tỷ suất sinh 0,43 %0. 

2.4. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng  1 %. 

2.5. Số xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã: 1 xã. 

2.6. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 87 % trở lên; tỷ lệ làng, xóm, tổ 

dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 75 % trở lên; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn 

văn hóa 97 % trở lên. 

2.7. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt từ  5 % trở lên. 

3. Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới 

3.1. Nhóm đạt chuẩn nông thôn mới (19 tiêu chí): 01 xã. 
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3.2. Nhóm khá (đạt từ 15 đến 18 tiêu chí): 01 xã. 

3.3. Nhóm trung bình (đạt từ 10 đến 14 tiêu chí): 10 xã. 

III. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ 

Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2019 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy 

về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò trách nhiệm 

của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

chỉ đạo tổ chức các phong trào thi thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm 

là thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Nghị 

quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với hình thức 

phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của từng 

cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trà thi đua giai đoạn 2021 - 

2026, trọng tâm là các phong trào thi đua: "Bảo Lâm trung sức xây dựng nông 

thôn mới"; "Bảo Lâm trung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", 

"Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ công chức, viên chức 

thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025. 

3. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

4. Quyết liệt hành động, có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu 

quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm giai đoạn 2021 - 2025 ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ. Thực hiện quyết 

liệt các đột phá chiến lược, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo các nguồn 

lực cho nền kinh tế; thực hiện hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm của 

Huyện ủy về phát triển kinh tế; tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực cho 

xây dựng nông thôn mới; phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi 

trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển toàn 

diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. 

5. Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là đại 

dịch Covid-19; tập trung vận động các ngành các cấp và nhân dân tích cực tham 

gia phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó 

khăn, góp phần kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường phòng, 

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

cáo tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn, thu hút mạnh mẽ đầu 

tư, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính cấp huyện, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu 
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quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với chính sách tinh giảm 

biên chế. 

7. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021. Trong đó, các cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục 

chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ 

trang đạo đức, công tâm, kỷ cương, vì nhân dân phục vụ; các xã, thị trấn, thôn, 

xóm tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền 

vững; các doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh và thực hiễn nghĩa vụ nộp 

ngân sách nhà nước đảm bảo đúng, đủ, vượt chỉ tiêu kế hoạch; tích cực tham gia 

góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội. 

8. Chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên 

tiến; kịp thời tôn vinh các mô hình mới, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc 

tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn xã hội. 

9. Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Các 

tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thể hiện tính tiêu biểu xuất sắc, nổi trội, 

có phạm vi lan tỏa trong cơ quan, đơn vị; trú trọng khen thưởng người trực tiếp 

lao động sản xuất, người công tác tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

10. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua, công 

tác khen thưởng với nội dung và hình thức phong phú. Tập trung tuyên truyền 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới 

quy định về công tác khen thưởng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các hoạt động chào 

mừng Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

(28/01/1941 - 28/01/2021) và sáu mươi năm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh khi Người về thăm Cao Bằng năm 1961. 

IV. THỜI GIAN THI ĐUA: 

Từ ngày phát động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát trển kinh tế - xã hội của 

huyện, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tổ chức phát động các 

phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

2. Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị, địa phương, doanh nghiệp tổ chức tốt nội dung phong trào thi đua và phối hợp 

với các ngành liên quan tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. 

 3. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước, mở các chuyên 

trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, đưa tin bài về tư tưởng của Bác về thi 

đua ái quốc; những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; tăng thời 

lượng phát sóng để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình mới và 

nhân tố mới trong các phong trào thi đua. 
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4. Trưởng các cụm, khối thi đua thuộc huyện căn cứ Chỉ thị này, chú 

trọng xác định chủ đề, nội dung thi đua của khối, cụm; tổ chức sơ kết, tổng kết 

và báo cáo kết quả gửi phòng Nội vụ huyện để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện.  

5. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo 

thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tăng cường công tác kiểm 

tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong 

trào thi đua, công tác khen thưởng ở cơ sở. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính 

trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường 

tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh khối đại đờn kết, tích cực tham gia 

hưởng ứng phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

7. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, Phòng Nội vụ tham mưu cho ủy 

ban nhân dân huyện định kỳ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá 

phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, 

Trưởng phòng Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị 

tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả./. 

Nơi nhận:                                                          
 - Ban TĐKT Sở Nội vụ;                                                                 
 - TT. Huyện ủy; 

 -  TT. HĐND huyện; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Các thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 

 - Các đơn vị tham gia khối, cụm thi đua huyện; 

 - Lưu: VT, NV.              

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Quang Thiên 
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