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KẾ HOẠCH
Phát động đợt thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
––––––––––––––––––––
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc;
Căn cứ Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy
mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 14/3/2018 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới
kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc;
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phát động đợt thi đua cao điểm đến ngày
31/5/2018 nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời
kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong toàn tỉnh, thúc đẩy mạnh
mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực vượt qua khó khăn, thử thách, góp
phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong
năm 2018.
- Phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của
ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
2. Yêu cầu:
- Thông qua phong trào thi đua, chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc
trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể có nhiều thành tích
đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Các nội dung thi đua đảm bảo tính thiết thực, cụ thể, tiết kiệm, hiệu quả,
phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.
II. THỜI GIAN, NỘI DUNG THI ĐUA
1. Thời gian thi đua: từ ngày 01/01/2018 đến 31/5/2018.
2. Nội dung thi đua:
2.1. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan công tác Đảng:
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- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của cơ quan, đơn vị đạt tiến độ
cao, thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của cơ quan, đơn vị.
- Chú trọng công tác tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Các mặt công tác quan trọng khác không có sai sót, vi phạm.
2.2. Đối với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh:
- Công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp đoàn viên, hội
viên tham gia vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ
tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 của tỉnh.
- Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Các mặt công tác quan trọng khác không có sai sót, vi phạm.
2.3. Đối với các tổ chức hội cấp tỉnh:
- Chấp hành tốt các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt
động của hội và điều lệ hội.
- Kết quả chất lượng hoạt động theo vai trò, chức năng và nhiệm vụ được
giao; kết quả công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác trong tham gia
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
- Các mặt công tác quan trọng khác không có sai sót, vi phạm.
2.4. Đối với các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn:
- Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
(khối lượng xây dựng cơ bản, thu ngân sách, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu
chí,…) đạt tiến độ cao, thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của cơ quan, đơn vị.
- Chú trọng công tác tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Các mặt công tác quan trọng khác không có sai sót, vi phạm.
III. KHEN THƯỞNG
1. Số lượng khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
1.1. Đối với các Khối thi đua tỉnh:
Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Khối tổng hợp,
xem xét, lựa chọn cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, đề nghị Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen: mỗi Khối thi đua khen thưởng 02
đơn vị đạt hạng Nhất và hạng Nhì.
1.2. Đối với huyện, thị xã, thành phố:
Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cụm xem xét, lựa
chọn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên, đề
2

nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen: mỗi Cụm thi đua khen
thưởng 02 đơn vị hạng Nhất và hạng Nhì.
1.3. Đối với xã, phường, thị trấn:
Giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, chỉ đạo các xã,
phường, thị trấn thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên lập thủ tục, hồ sơ đề
nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen: mỗi huyện, thị xã, thành
phố đề nghị khen thưởng 02 đơn vị hạng Nhất và hạng Nhì.
1.4. Đối với cá nhân:
- Mỗi cơ quan, đơn vị được tặng Bằng khen theo Điểm 1.1 và Điểm 1.3,
Mục III.1 của Kế hoạch này thì được đề nghị 01cá nhân.
- Mỗi huyện, thị xã, thành phố đề nghị 01 cá nhân. Riêng huyện, thị xã,
thành phố đạt hạng Nhất, hạng Nhì Cụm thi đua thì được đề nghị 02 cá nhân.
2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:
2.1. Đối với các cơ quan cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố:
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các tổ chức hội và Ủy ban nhân dân
huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng các Cụm, Khối trước ngày 20/5/2018.
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Cụm, Khối xem xét,
lựa chọn cơ quan, đơn vị đủ tiêu chuẩn, điều kiện với số lượng nêu trên, lập hồ
sơ đề nghị khen thưởng gửi đến Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước
ngày 24/5/2018. Hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng.
- Danh sách kèm theo.
- Biên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cụm, Khối.
- Báo cáo cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nội dung
phát động thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.2. Đối với xã, phường, thị trấn:
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, lựa chọn cơ quan, đơn vị
đủ tiêu chuẩn, điều kiện với số lượng nêu trên, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi
đến Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 24/5/2018. Hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng.
- Danh sách kèm theo.
- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thị xã, thành phố.
- Báo cáo cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nội dung
phát động thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2.3. Đối với cá nhân:
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Sau khi có kết quả xét khen thưởng của Cụm, Khối thi đua, các cơ quan,
đơn vị đề nghị khen thưởng cho cá nhân theo số lượng nêu trên. Hồ sơ gửi đến
Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 25/5/2018 gồm:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng.
- Báo cáo thành tích.
Lưu ý: Không nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng quá thời gian nêu trên.
3. Điểm thưởng cuối năm:
Khi các Cụm, Khối thi đua xét khen thưởng thành tích năm 2018, các cơ
quan, đơn vị được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong đợt
thi đua này được cộng thêm 02 điểm (điểm thưởng).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào nội dung phát động thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, các
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ
chức phát động phong trào thi đua thiết thực với các nội dung, tiêu chí thi đua rõ
ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, lĩnh vực phụ trách;
tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu
nước. Tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức thích hợp, kết hợp với gặp mặt, biểu
dương các điển hình tiên tiến trong đợt thi đua (vào dịp Sinh nhật Bác và Ngày
truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/2018).
2. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) theo dõi, hỗ trợ các cơ
quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu
có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua trước ngày 11/6/2018.
Đây là đợt thi đua có ý nghĩa rất quan trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi
toàn thể các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực thi đua, vượt mọi khó khăn, thực
hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu, góp phần hoàn thành tốt các
chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018./.
Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW ( HN, Tp HCM );
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT. HĐ TĐKT tỉnh;
- Các Cụm, Khối TĐKT;
- Các sở , ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các tổ chức Hội cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Phòng TH.
- Lưu: VT, S.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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