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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH LIÊM 

 

Số:            /UBND-NV 
 

Về việc phát động phong trào thi đua 

nước rút 03 tháng cuối năm 2019. 
  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Liêm, ngày          tháng       năm 2019. 

            Kính gửi:  - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XXIX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Uỷ ban nhân dân huyện phát động và tổ chức 

nhiều phong trào thi đua trong toàn huyện. Các cấp, các ngành, các đơn vị đã 

hưởng ứng tích cực tạo không khí thi đua sôi nổi, nhiều gương điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt đã xuất hiện và được biểu dương, khen thưởng 

kịp thời. Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt so kế 

hoạch. Bên cạnh đó, vẫn còn một số chỉ tiêu còn ở mức thấp, một số phong trào 

thi đua trên các lĩnh vực chưa được tổ chức sâu rộng, kết quả đạt chưa cao. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đề 

ra. Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối 

năm 2019, đề nghị các cấp, các ngành và các xã, thị trấn thực hiện tốt những 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách 

của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhằm nâng 

cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về tầm 

quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới.  

2. Tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt 

mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra, xây dựng dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. 

Tích cực rà soát, chuẩn bị số liệu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội giai đoan 2015-2020; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã nội 

giai đoạn 2020-2025 phục vụ Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXX. 

3. Tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, tích cực triển khai kế hoạch 

sản xuất vụ đông, phấn đấu hoàn thành trồng cây vụ đông trong khung thời vụ 

tốt nhất; Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ 

tinh liên kết chuỗi với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2019-

2020; tích cực xây dựng các mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch an toàn. làm tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Chủ 

động theo dõi, xử lý kịp thời diễn biến bất thường của thời tiết. Phát động và tổ 

chức thực hiện tốt chiến dịch thủy lợi đông xuân năm 2019-2020. Tiếp tục chỉ 

đạo chăm sóc, mở rộng diện tích trồng hoa trên các tuyến đường và nơi công cộng. 
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5. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang 

thực hiện và các dự án mới đầu tư trên địa bàn, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ 

công khai, chính xác, đúng tiến độ. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt 

động của Tổ công tác giải quyết những tồn tại, vướng mắc và quyết toán một số 

dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. 

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường; 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật đất đai. Tiếp tục hướng dẫn hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn 

giáo, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng kế 

hoạch sử dụng đất của huyện năm 2020. Thực hiện tốt công tác thu hồi giao đất 

và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ các dự án. Kiểm tra, giám sát thi công 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy trên địa bàn huyện. Phối hợp với 

Sở TN&MT kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. 

7. Làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp và các 

cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo phân cấp.  Chỉ đạo các 

xã, thị trấn ra quân giải tỏa các vi phạm tái lấn, tái chiếm hành lang an toàn giao 

thông trên các tuyến đường. Thường xuyên duy tu, sửa chữa các tuyến đường 

huyện và đường tỉnh ủy thác đảm bảo an toàn giao thông. Đôn đốc, giám sát các 

dự án xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp tục triển khai chỉ đạo 

của tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn và xây dựng 

Trung tâm hành chính của huyện tại địa điểm mới. 

8. Chú trọng công tác thu, chi ngân sách, phấn đấu vượt dự toán về thu 

ngân sách năm 2019. Tập trung các nhóm giải pháp để hoàn thành dự toán thu 

đối với các lĩnh vực còn đạt thấp như thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài 

quốc doanh, thu lệ phí trước bạ, thu nợ đọng cũ... Quản lý chặt chẽ chi ngân 

sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức tốt việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2020 theo luật định. Tăng cường hoạt 

động tín dụng đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, các 

chương trình cho vay đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm.  

9. Tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày 

lễ lớn của đất nước. Kiểm tra, rà soát và tổ chức đánh giá, bình xét các danh hiệu 

văn hóa năm 2019. Tích cực quản lý công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích 

lịch sử, văn hóa. Duy trì các phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện.  

10. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát động phong trào thi đua 

Hai tốt. Chỉ đạo các trường tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học và kiểm tra 

giữa học kỳ I năm học 2019-2020. Triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường 

liên cấp theo hướng dẫn của tỉnh; thực hiện Đề án điều động Hiệu trưởng, Kế 

toán đã công tác tại các trường quá thời gian quy định. Tiếp tục giữ vững trường 

đạt chuẩn quốc gia. 
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11. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh; nâng cao chất lượng công tác 

khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia 

về y tế; chỉ đạo công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Tổ chức 

phát động “Tuần lễ dinh dưỡng ” năm 2019. Tăng cường thanh kiểm tra vệ sinh 

an toàn thực phẩm, kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược, y học cổ truyền tư nhân 

trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác truyền thông, làm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 

Tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. 

12. Quan tâm đảm bảo các chế độ chính sách đối với người có công, đối 

tượng bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với 

người có công, hộ nghèo đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác 

giảm nghèo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bình xét hộ nghèo theo đúng quy định; 

phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,3% theo KH năm (Giảm 0,3% so với 

năm 2018). Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao 

động đảm bảo đạt và vượt kế hoạch năm. 

13. Tăng cường công tác cải cách hành chính; kiện toàn, sắp xếp tổ chức 

bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan chuyên môn, đơn vị 

sự nghiệp thuộc huyện. Tích cực kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành 

chính, nội quy quy chế làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác 

quản lý Nhà nước về tôn giáo, tập trung giải quyết những việc liên quan đến 

nhà, đất tôn giáo, không để phát sinh phức tạp. 

14. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tuyên tuyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 

9/11 trên địa bàn huyện; Kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính, kiểm 

tra theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn. 

15. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tuyên tuyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

16. Triển khai khởi công xây dựng công trình đường hầm Sở chỉ huy 

thống nhất trong căn cứ hậu phương của huyện. Chỉ đạo 3 xã Liêm Túc, Thanh 

Lưu, Liêm Cần diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã đạt hiệu quả, đảm bảo an 

toàn. Tổ chức tập huấn cho trung đội trưởng dân quân cơ động huyện và các xã, 

thị trấn. Triển khai các bước phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ năm 2020. Phục vụ Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quân khu tỉnh 

kiểm tra tại BCH Quân sự huyện. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương 

quân đội, đền ơn đáp nghĩa. Hoàn thành biên soạn lịch sử Đảng bộ quân sự 

huyện giai đoạn 1947-2019. 
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17. Tăng cường nắm và giải quyết tình hình về an ninh nông thôn, an ninh 

tôn giáo không để phát sinh các vụ việc phức tạp. Tiếp tục tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các Chỉ thị 46 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”. Quản lý chặt chẽ 

hoạt động của người nước ngoài, việt kiều về địa phương; đẩy nhanh tiến độ 

điều tra, xử lý các vụ án. Tích cực tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những vi 

phạm an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Đẩy 

mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tổ chức tốt các 

hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong việc điều tra, truy tố, xét xử 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

18. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tiếp công dân ở huyện và các xã, thị trấn; 

làm tốt công tác chỉ đạo giải quyết sau tiếp công dân. Tập trung giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân; phấn đấu giải quyết từ 90-95% số 

đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tích cực đôn đốc thực hiện nghiêm 

túc các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng 

chống tham nhũng. 

19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện 

phối hợp chặt chẽ với chính quyền tham gia các phong trào thi đua, để đợt thi 

đua nước rút thực sự là phong trào hành động, khơi dậy được sức mạnh của các 

tầng lớp nhân dân. 

Giao phòng Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng thi đua, khen 

thưởng huyện theo dõi các phong trào thi đua trên địa bàn huyện, báo cáo kết 

quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện và đề xuất khen thưởng đối với các tập 

thể, cá nhân có thành tích trong đợt phát động phong trào thi đua nước rút 03 

tháng cuối năm 2019 đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; (để thực hiện) 

- Hội đồng TĐKT tỉnh 

- Sở Nội vụ                             (để báo cáo); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND    

- Lãnh đạo UBND huyện   (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT.  

     CHỦ TỊCH         

       

 
 

 

 
 

 

 
 
 

       Hoàng Mạnh Dũng 
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