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V/v tổ chức phát động và thực hiện   
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Chiêm Hóa, ngày 14 tháng 02 năm 2022 

   

Kính gửi:  
 

 
- Các ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; 

- Trung tâm Chính trị huyện; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;  

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  
     

 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản 

số 4730/UBND-NC ngày 02/12/2021 về việc tổng kết công tác thi đua, khen 
thưởng năm 2021 và phát động thi đua, công tác khen thưởng năm 2022; 

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai 

nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022 ngày 10/02/2022.  

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 
căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, 
đơn vị, địa phương mình tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng đến 

toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, đến các thôn, tổ dân phố, đến từng hộ 
gia đình và toàn thể nhân dân với những nội dung thiết thực, cụ thể: 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của 
Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức thực hiện tốt 

Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, 
Khen thưởng. 

- Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII 
nhiệm kỳ (2020-2025). 

- Yêu cầu từng tổ chức, cá nhân, cán bộ, công nhân viên chức, người lao 
động đăng ký thi đua với nội dung cụ thể gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

- Nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, xây dựng Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững 

mạnh. Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng.  



2 
 

- Đẩy nhanh tiến độ sản xuất nông, lâm nghiệp cả về chăn nuôi và trồng 

trọt, duy trì và tăng hệ số sử dụng đất lúa, chú trọng công tác trồng, chăm sóc và 
bảo vệ rừng.  

- Giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân, hỗ trợ làm nhà, sửa 
nhà cho hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo; giữ vững thành quả phổ cập giáo dục 
Tiểu học và THCS, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; duy trì, phát triển 

các trường, trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. 

- Tăng thu ngân sách trên địa bàn, phát triển tiểu thủ công nghiệp, tăng 

giá trị sản xuất công nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 

24/8/2021 về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 
mới huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2025.  

- Thực hiện tốt việc quản lý hành lang đường bộ theo Kế hoạch số 100/KH-
UBND ngày 19/5/2017 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/HU 

ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tăng cường lãnh đạo quản lý 
đất đai, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện”; tăng 

cường công tác kiểm tra, phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 
không để xảy ra trường hợp vi phạm mới; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm 
trong năm 2022.  

- Tích cực xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tham gia phong trào 
"Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn.  

2. Chú trọng xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến, nhân rộng các 

gương người tốt, việc tốt tiêu biểu toàn diện hoặc từng mặt công tác. Tiến hành 
sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại địa phương, cơ 
quan, đơn vị mình.  

Thực hiện "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, "Càng khó 
khăn thì càng phải thi đua”, thi đua có ý nghĩa vô cùng quan trọng vừa tạo ra 

động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, khơi dậy ý 
thức tự giác của mọi người, huy động sức mạnh quần chúng của nhân dân tạo 

nên sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng nhằm thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu kinh tế - xã hội góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Do vậy việc tổ 
chức phát động các phong trào và đăng ký thi đua là việc làm quan trọng phải 

được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.  

Các cơ quan, đơn vị không phát động phong trào thi đua, không đăng ký 

thi đua thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm và không được UBND 
huyện công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích năm 2022. 

(Gửi kèm theo Công văn này mẫu đăng ký thi đua)  



3 
 

3. Đối với việc khen thưởng tại các chuyên đề hàng năm: Mỗi tập thể, cá 

nhân có thành tích chỉ được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng ở một chuyên 
đề (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất và khen thưởng trong Phong trào thi 

đua yêu nước tổng kết năm). 

Báo cáo việc tổ chức phát động và nội dung các phong trào thi đua, kèm 
theo bản đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2022 của tập thể, cá nhân gửi về 

UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 25/02/2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, Giám đốc các doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung 
trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; 
- Sở Nội vụ; 
- Ban TĐ - KT tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Nguyễn Tiến Dũng 
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(Tên c  quan, đ n v )…………………ơ ơ ị Đ c l p - T  do - H nh Phúcộ ậ ự ạ

Chiêm Hoá, ngày          tháng      năm 2022

 B N ĐĂNG KÝ CÁC DANH HI U THI ĐUA NĂM 2022Ả Ệ
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Tên c  quan, đ n v ……………..ơ ơ ị
Th  tr ng c  quan, đ n v ………….ủ ưở ơ ơ ị

(Ký tên, đóng d u)ấ
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Đ c l p - T  do - H nh Phúcộ ậ ự ạ

Chiêm Hoá, ngày          tháng      năm 2022
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Danh hi u: "T p th  lao đ ng tiên ti n" ho c "T p th  lao đ ng xu t s c"ệ ậ ể ộ ế ặ ậ ể ộ ấ ắ

Các danh hi u đăng ký thi đuaệ
chi n s  thi đuaế ỹ Lao đ ngộ

c  sơ ở tiên ti nế
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H  và tên……….ọ
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