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PHÁT ĐỘNG
Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội, đảm bảo quốc
an ninh năm 2022
Thực hiện Chỉ thị số 02
UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch
tỉnh Lạng Sơn về hát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế
xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 Nhằm động viên toàn Đảng, toàn
uân và toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, thi đua sáng tạo trong công tác,
lao động, sản xuất, học tập góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh năm 202 . Huyện ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Quan
phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện với tinh thần “Đồng
thuận cao Thi đua giỏi Về đích sớm”
“
t kỷ cương, tăng cư
trách nhiệm, quy
ệ
nh đ
á
o bứt phá”, thi đua thực hiện thắng lợi
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 202 với những nội dung
chủ yếu sau đây:
. Mục tiêu tổng quát
Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID 19, bảo
vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc
đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, tái
cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế số; tăng
cường phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao
. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn
hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục tăng
cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến
đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết
liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động,
phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội
nhập quốc tế. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
Các chỉ tiêu kinh tế
Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tă
Thu nhập

đầu người 32 triệu đồng

Tổng diện tích gieo trồng: 9

Tổng lượng sản xuất hồi tươi: 17.600 tấn
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 19.000 triệu đồng
Xây dựng thêm xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới: 01 xã
Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông: 100%
Tổng lượng khách du lịch: 5 000 lượt người
Tỷ lệ thôn, bản được sử dụng điện lưới quốc gia: 100%
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NQ HĐND ngày
ị quyết số 15/2021/NQ HĐND ngày 17/07/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách
đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020
Các chỉ tiêu xã hội
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Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99 %; dân cư thị trấn
được sử dụng nước sạch đạt 9
3. Nội dung thi đua
ếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị triển
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị
và Chỉ thị số 30 CT/TU, ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về

việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” Kế hoạch số
của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số
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” Tiếp tục tuyên truyền, uán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí
về thi đua yêu nước và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về
công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền các cấp trong đó chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức và phương phá
tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng vào thực hiện các nhiệm
vụ trọng
giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm,
trọng tâm là phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với
thực hiện Kết luận số 01 KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 05 CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các
biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID
gắn
với kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức
đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID 19”. Đề nghị các
cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng,
trước Nhân dân theo phương châm nhạy bén, linh hoạt, kịp thời, bình tĩnh với mục
tiêu xuyên suốt là chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người dân là trên hết,
trước hết; khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn
xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
19; kịp thời biểu dương, khen thưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân, đặc biệt
là các lực lượng tuyến đầu có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác
phòng, chống dịch.
hi đua
tay tạo bước đột phá về chuyển đổi số, cải cách
hành chính với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thực hiện
đồng bộ các giải pháp xây dựng chính quyền số, cải thiện và nâng cao chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp huyện (PCI), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số
hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
(SIPAS), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX
ổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của
từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng cụm thi đua để thực hiện thắng lợi
mục
tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong đó tập trung chỉ đạo và
thực hiện tốt
nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ
đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 202
5. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả 4
ng trào thi đua do
UBND tỉnh phát động phù hợp với thực tiễn của huyện: “Lạng Sơn cùng cả nước
chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người

nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát
triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa
công sở”. Đồng thời triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào
đua
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đả
nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, thái độ, tinh thầ
nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng
hong trào thi đua “Quyết thắng”, Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực
lượng vũ trang nhân dân. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, nâng cao vai trò tập hợp, vận động hội viên, đoàn
các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn
của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua,
en thưởng trên địa bàn huyện. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong
trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát
nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. hát động các phong trào thi đua theo
đợt, chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách,
khó khăn vướng mắc, những mặt còn hạn chế, yếu kém để hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ. Phát hiện, tôn vinh, khen thưởng kịp thời tập thể,
xuất sắc; tập thể, cá nhân được khen thưởng phải có tác dụng nêu gương, giáo dục
và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm lựa chọn khen
thưởng cho người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các
trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản... Thực hiện cải cách hành chính, ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.
4. Thời gian thi đua
Từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022
5. Tổ chức thực hiện
Các cơ quan, đơn vị và các cụm thi đua của huyện xây dựng các chương trình,
nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, vận động các cá nhân, lực
lượng tham gia; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, biểu dương, đề
nghị khen thưởng kịp thời, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Giao Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua
thưởng huyện), các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện hướng dẫn,
kiểm tra, đôn đốc kịp thời các cơ quan đơn vị, tổ chức triển khai và thực hiện nội
dung phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm
uyền thống thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của quê
hương, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Văn Quan kêu gọi toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, doanh nhân,
người lao động và hân dân các dân tộc huyện Văn Quan đoàn kết, hưởng ứng
phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục

tiêu phát triển kinh tế
hội, an ninh quốc phòng năm 202 góp phần xây dựng
huyện Văn Quan ngày một giàu đẹp, văn minh./.
Nơi nhận:

Ban TĐKT tỉnh;
Cụm TĐ các huyện, TP nội địa;
TT HU, TT HĐND huyện;
PCT UBND huyện;
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
Lưu: VT, NV.
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