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KẾ HOẠCH 
Phát động phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" 

trên địa bàn xã Cộng Hòa 

 Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 06 /9/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Cẩm Phả về việc Phát động  phong trào thi đua “ Học tập và làm theo 

Bác” trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa xây dựng Kế 

hoạch phát động phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" trên địa bàn xã, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Triển khai có hiệu quả thiết thực Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định khen 

thưởng phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 03/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển 

khai thực hiện phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" trên địa bàn thành phố 

Cẩm Phả. 

1.2. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, sáng tạo hiệu quả, thu hút, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng 

doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tích cực hưởng ứng, thi đua trong học và làm 

theo Bác hàng năm. 

1.3. Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của phong trào thi đua "Học và làm theo 

Bác" đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an 

toàn xã hội của xã cũng như sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền 

và Nhân dân các dân tộc của xã, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, không khí thi 

đua của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về xây dựng xã Cộng Hòa ngày càng giàu 

đẹp. 

1.4. Thông qua phong trào thi đua góp phần bồi đắp, củng cố niềm tin, tình 

cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Cộng Hòa đối với Đảng, Bác Hồ; xây 

dựng Đảng, chính quyền , hệ thống chính trị từ xã tới cơ sở trong sạch, vững mạnh; 

khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, bản sắc, con người Cộng Hòa, ý thức 

tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững của Nhân dân, quyết tâm vượt qua 

khó khăn, phấn đấu 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 XV và Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII. Nghị Quyết đại hội Đảng bộ xã Cộng Hòa 

lần thứ XXIII. 
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2. Yêu cầu 

2.1. Toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã,  

Trưởng các thôn, đơn vị xã  tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những 

quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, 

khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách 

nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao 

trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công 

cuộc đổi mới. 

2.2. Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ 

trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội xã và Nhân dân trên địa bàn xã; thi đua phải bám sát mục 

tiêu, kế hoạch và gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng phòng, 

ban, đơn vị, phường, xã; nội dung phong trào thi đua tập trung giải quyết những tồn 

tại, khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hàng năm. 

2.3. Các bộ phận,  đơn vị, Trưởng các thôn  trên địa bàn xã chủ động phát 

hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô 

hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua cũng như trong việc thực hiện 

nhiệm vụ thường xuyên để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng; đặc biệt là các tầng 

lớp Nhân dân, người lao động trực tiếp... 

2.4. Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô 

trương, hình thức, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc; 

tỉnh và thành phố Cẩm Phả. Nêu bật được vai trò, ý nghĩa, tác dụng của các phong 

trào thi đua "Học và làm theo Bác" với sự lớn mạnh của đất nước, của Tỉnh, Thành 

phố và  của địa phương, của ngành trong thời gian qua và trong tình hình hiện nay. 

2. Tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp trong cấp ủy, chính 

quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến cơ sở trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng các mô hình, điển hình trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị; việc giải quyết dứt điểm nổi cộm, các vấn đề tồn đọng, gây bức 

xúc trong dư luận; việc thực hiện nêu gương. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội; việc phát huy trách nhiệm nêu gương trong công tác và 

trong cuộc sống, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, qua đó, đã góp phần ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu 

hiện “tự diễn biến”,, “tự chuyển hóa””, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

3. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bộ phận, đơn vị, các thôn; Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã  chủ động xây dựng kế hoạch, phát 

động và tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu đạt và vượt mức các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) và hằng năm đã đề ra. 

4. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với 

mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực và từng 

bộ phận, đơn vị, từng thôn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả 
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theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, có tiêu chí cụ thể, triển 

khai thực hiện hiệu quả; kiên quyết xóa bỏ chạy theo thành tích và hình thức. 

5. Tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích xuất sắc chào 

mừng những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh hằng năm. 

6. Thông qua phong trào thi đua kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và 

biểu dương các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong “Học và làm theo Bác”; 

cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự 

cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên, góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Thành phố, Đại hội Đảng bộ xã  

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

7. Nội dung, tiêu chí để đánh giá, xét khen thưởng, tiêu chuẩn, điều kiện 

khen thưởng công nhận điển hình “Học và làm theo Bác” thực hiện theo Điều 3, 

Điều 4, Điều 6, Điều 7 của Quy định khen thưởng phong trào thi đua “Học và làm 

theo Bác” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 

19/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh và Quyết 

định 4239/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND Thành phố. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ phận Văn phòng UBND xã 

- Tham mưu  xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị phát động và triển khai 

thực hiện phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" với mục tiêu, tiêu chí thi đua cụ 

thể, rõ ràng, nội dung thi đua gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập 

trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cấp bách, khó khăn, 

vướng mắc của đơn vị.  

- Tổ chức sơ, tổng kết phong trào thi đua và xét chọn các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc để tuyên dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen 

thưởng hàng năm theo quy định. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức phát động phong trào thi đua 

"Học và làm theo Bác" trên địa bàn xã. 

Theo dõi, , đôn đốc  bộ phận, đơn vị, thôn xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức 

triển khai thực hiện phong trào thi đua;. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện 

phong trào thi đua báo cáo Ủy ban nhân dân xã theo quy định. 

- Phối hợp với Bộ phận Văn hóa - Thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền các 

phong trào thi đua, giành nhiều thời gian, thời lượng để tuyên truyền những thành 

quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và biểu dương, nêu 

gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương điển hình tiên tiến, đột phá 

sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất, công tác, những tấm gương bình dị mà 

cao quý có nhiều đóng góp vì sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo 

đảm vững chắc quốc phòng - an ninh của xã, tạo sức lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi 

trong các tầng lớp Nhân dân. 

- Tham mưu  lựa chọn, triển khai xây dựng các điển hình tiên tiến; bình xét 

khen thưởng và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khen thưởng kịp thời các tập 

thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua. 
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2. Bộ Phận Văn hóa xã 

Truyên truyền về phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên tất cả các lĩnh 

vực;  tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các điển hình mới và nhân tố mới 

trong các phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn  xã hăng hái thi đua lao động sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội. 

- Thực hiện việc tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến để tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của xã hệ thống 

loa phát thanh tại xã và các thôn. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị phát động và triển khai thực hiện phong 

trào thi đua "Học và làm theo Bác" đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 

dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các 

nhiệm vụ được giao; đồng thời tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi 

đua, khen thưởng. 

Yêu cầu các bộ phận, đơn vị và  các thôn trên địa  bàn xã  và các tổ chức, đơn 

vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có vướng mắc, các cơ quan, đơn vịbáo cáo Ủy ban nhân dân xã  (qua  Văn phòng 

UBND xã) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/c); 

- Đảng ủy, HĐND xã(b/c); 

- Chủ tịch, Phó CT UBND; 

- MTTQ & Các đoàn thể ( P/h); 

- Các bộ phận CM ( t/h); 

- Trưởng các thôn( t/h); 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Mạnh Tuyển 
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