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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh
về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng
năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện Hoa Lư lần thứ XXIII
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Ninh
Bình về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII; Công văn số 965/SNV-BTĐKT ngày
30/8/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc xây dựng Kế hoạch triển khai
thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình,
Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị
số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày
27/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phát động thi đua thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025)
theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, Nghị
quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư
lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Yêu cầu
Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, bằng nhiều hình thức về
các nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021 của UBND
tỉnh Ninh Bình để nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong toàn huyện tập trung vào đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nêu
cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hoàn thành thắng lợi
các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) đã đề ra trong
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII, nhiệm kỳ
2020-2025.

II. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua,
khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới
công tác thi đua, khen thưởng” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong
nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền,
đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng
đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức; làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức
tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn
vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng và
toàn quân, toàn dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoa
Lư lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025).
2. Thi đua thực hiện hiệu quả Lời kêu gọi của Tổng Bí thư và các văn bản
chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch COVID-19
với quan điểm sức khoẻ, tính mạng của nhân dân là trên hết và trước hết, chung
sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Thủ
tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
về phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để
người dân hiểu rõ, không lơ là chủ quan, mất cảnh giác và chủ động, bình tĩnh, tự
giác cùng phòng chống dịch bệnh. Tập trung mọi nguồn lực, huy động sự chung
tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và nhân dân
tích cực tham gia phòng, chống dịch với tinh thần “ mỗi người dân là một chiến
sĩ”, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn; đảm bảo phương châm
“5K+ vắc xin” và “4 tại chỗ”; kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, xây
dựng tốt các kịch bản, phương án dập dịch triệt để bên trong; tích cực nghiên cứu,
ứng dụng công nghệ bắt buộc trong phòng, chống dịch; thần tốc xét nghiệm và
tiêm vắc xin cho nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng,
chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ
lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời phát hiện, đấu tranh với các
hành vi vi phạm, xử lý nghiêm những trường hợp khai thác, đưa thông tin một
chiều, thiếu kiểm chứng, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân; phê bình, kiểm
điểm các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác
phòng, chống dịch bệnh; đồng thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân
làm tốt.
3. Tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chinh
phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung
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 hoá
công sở” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của tỉnh, của ngành,
của địa phương gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
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Hồ Chí Minh, trong đó cần đặc biệt nhấn mạnh, tập trung làm tốt 03 nội dung “
Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Đổi mới nội dung,
hình thức, phương pháp bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao của
từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm,
trọng điểm, những vấn đề cấp bách và để phát động các phong trào thi đua phong
phú, hấp dẫn, dễ thực hiện.
4. Tập trung, bám sát chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ XXIII và chủ đề công tác hàng năm để phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) của huyện góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã
hội 5 năm của tỉnh đề ra, cụ thể:
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (giá so sánh 2010) đạt
11,2 %.
- Cơ cấu kinh tế: công nghiệp – xây dựng 72,2%; nông – lâm – thuỷ- sản
4.1%; dịch vụ 25,7%.
- Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 28.000 tấn.
- Giá trị sản xuất/ha đất canh tác đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 160 triệu đồng.
- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 200 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm: 2.500 tỷ đồng.
- Số lượt khách du lịch, khách du lịch nước ngoài đến năm cuối nhiệm kỳ:
6,5 triệu lượt, trong đó khách du lịch nước ngoài là 1.25 triệu lượt.
- Thu nhập bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ (theo giá hiện
hành) đạt 90 triệu đồng.
- Tỷ lệ thôn, xóm, khu dân cư kiểu mẫu >50%, xã đạt NTM kiểu mẫu
>50%.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 8%; suy dinh dưỡng
thể thấp còi 13%.
- Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II: 9 trường; trường Tiểu
học tiếp tục được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II: 11 trường; trường
THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ II: 8 trường.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn từ 1-1,5%; số lao động được tạo việc làm mỗi
năm đạt 2.600 người; tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt 65%.
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 98%.
5. Triển khai thực hiện Phong trào thi đua thực hiện chương trình, chuyển
đổi số Quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính
quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bám sát
sự chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải
cách hành chính và triển thực hiện phù hợp, hiệu quả ở huyện; tiếp tục đẩy mạnh
ứng dụng CNTT, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ
liệu điện tử, đơn giản hoá quy trình giải quyết công việc, phân cấp trách nhiệm rõ
ràng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến
giao dịch góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy
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mạnh cải cách hành chính”; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng
cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa ở các xã.
6. Tiếp tục thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới hoạt
động khoa học công nghệ, gắn với khơi dậy khát vọng phát triển, tạo bứt phá nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, của huyện, của tỉnh. Triển khai thực hiện
tốt việc quản lý các đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ; ưu tiên
phát triển, ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ
sinh học tạo giống cây, con có năng suất, chất lượng; lưu giữ và khai thác nguồn
gen quý hiếm, tăng cường ứng dụng công nghệ xử lý môi trường, công nghệ chế
biến và bảo quản các sản phẩm nông sản; tăng cường hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ, xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, các
sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
7. Thi đua xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội, khuyến học, khuyến tài,
xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử và truyền thống tốt đẹp
của con người, vùng đất cố đô Hoa Lư; nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế
văn hoá từ tỉnh đến cơ sở, hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật gắn
với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, mở
rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao quần chúng, chú trọng
phát triển thể thao thành tích cao. Tập trung phát triển giáo dục và đào tạo, tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả; chú trọng phát triển toàn diện về
năng lực và phẩm chất đạo đức gắn với nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và quản lý các cấp; tăng
cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hoá gắn
với xã hội hoá. Quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khoẻ cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nâng cao chất lượng
chăm sóc người có công với cách mạng; nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã
hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp, nâng cao dần
mức trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng
giới, phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền
vững.
8. Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện hiệu
quả Đề án diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội với
quy hoạch bố trí quốc phòng giai đoạn 2021-2025 của địa phương. Đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; giữ vững an ninh chính
trị nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an
ninh văn hoá, nhất là an ninh mạng; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng,
hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
9. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền và toàn thể hệ thống chính trị. Tập trung nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng
viên; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn tiện trên các mặt tư
tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng chính quyền các cấp liêm
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chính, đổi mới sáng tạo; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm
trung tâm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao
trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng, phát huy vai trò
của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong giám sát, phản biện xã hội,
tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
10. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến
mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng thành tích, kịp
thời, công khai, minh bạch, khen thưởng phải thực sự trở thành động lực, có tác
dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế
hoạch, lộ trình cụ thể bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến trong từng năm
và cả giai đoạn, đảm bảo thực hiện tốt, đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng
– Tổng kết – Nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ,
các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.
11. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi
đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nâng
cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, chất lượng
hoạt động của các Khối thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tăng cường kiểm tra,
giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, chất lượng tham mưu của
đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng cho cấp uỷ đảng,
chính quyền các cấp trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện
các chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp tục củng cố tổ chức bộ
máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác thi đua, khen thưởng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm
xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021
của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị
quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII đảm bảo nghiêm
túc, hiệu quả.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ vận động đoàn viên,
hội viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực
các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
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Trung tâm Văn hóa – Thể thao và truyền thanh huyện xây dựng các chuyên
trang, chuyên mục tuyên truyền về Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/8/2021 của
UBND tỉnh Ninh Bình, gắn với tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo,
gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thi đua phát triển kinh tế - xã hội hàng năm
và 5 năm (2021-2025).
Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn
đốc, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; tổng hợp tình
hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày
27/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phát động thi đua thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025)
theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII của
UBND huyện Hoa Lư.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, phản ánh về
UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết
định./.
Ký bởi: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Email: vpubhl.hl@ninhbinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Huyện Hoa Lư
Thời gian ký: 08/09/2021 07:02:00

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình;
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên hội đồng TĐKT huyện;
- UB MTTQ huyện; các phòng, ban, ngành,
đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HĐTĐKT.

Bùi Duy Quang
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Hỏi VP xem có lấy lùi số KH xuống tháng 5/2014 được không?
Xem lai số “sinh hoạt nội bộ tháng 4,5/2014 của Huyện uỷ xem có
VB chỉ đạo việc này?
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