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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912- 9/7/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh
Bắc Ninh phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Kế hoạch
phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912- 9/7/2022) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát động các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp với nhiều
hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp
nhân dân hưởng ứng, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm
Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912- 9/7/2022).
- Thông qua các phong trào thi đua, góp phần giữ vững truyền thống lịch
sử, cách mạng, văn hoá của quê hương, khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào trong cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Cừ trong sự nghiệp xây dựng Đảng, quê hương, đất nước.
- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành
tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tuyên truyền, phổ biến và
nhân rộng.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện đợt thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm
của cấp uỷ, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các khối thi đua và các
tầng lớp nhân dân nhằm góp phần bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố ổn định và hiệu quả.
- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức
phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng,
Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Chú trọng, đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi
đua. Các phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra,
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đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng
các điển hình tiên tiến.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỢT THI ĐUA
- Từ tháng 5/2022 đến hết tháng 12/2022
III. NỘI DUNG THI ĐUA, HÌNH THỨC TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG
THI ĐUA, TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Nội dung thi đua
- Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thấm nhuần tư tưởng, đạo
đức, phong cách, hoạt động cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao;
- Các Khối thi đua, địa phương, cơ quan, đơn vị, căn cứ vào chức năng,
nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chương trình, kế hoạch để giải quyết
những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó để tổ chức thực hiện; các
hoạt động, phong trào thi đua phù hợp, hiệu quả góp phần vào mục tiêu chung
theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra;
- Các Khối thi đua, địa phương, cơ quan, đơn vị thi đua lập thành tích hoàn
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây
dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số,
xã hội số, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nỗ lực cao để hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022.
2. Hình thức tổ chức
- Tổ chức phát động các phong trào thi đua đặc biệt nhân dịp kỷ niệm ngày
sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ phù hợp với tình hình của địa phương, cơ
quan, đơn vị, mình với các hình thức: Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, triển lãm
ảnh, trưng bày sách, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách
mạng đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
- Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa
phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với những
sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa; gắn với ngày truyền thống, ngày kỷ niệm
hoặc sự kiện lớn của ngành, địa phương, đơn vị.
- Các Khối thi đua, địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức căn cứ khả năng,
điều kiện, chức năng, nhiệm vụ triển khai các phong trào thi đua phù hợp.
3. Đối tượng thi đua
- Đối với tập thể: Các Khối thi đua, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp trên địa bàn thành phố.
- Đối với cá nhân: Đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,
người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.
4. Tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng
- Khen thưởng phong trào thi đua: tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh, Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành
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tích tiêu biểu, xuất sắc, thực hiện vượt kế hoạch được giao, là gương điển hình
tiên tiến được các tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo.
- Đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua này,
là cơ sở để các địa phương, đơn vị, cơ quan xét hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố,
các phường, khối thi đua căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và
đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến
mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức và
toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết
tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tránh hình thức,
lãng phí.
2. Phòng Văn hóa-thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông
thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang,
chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương
và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong
thực hiện phong trào thi đua.
3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương, cơ quan,
đơn vị căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ, chức năng của đơn vị và tình hình thực tế để
xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm
chất lượng và tiến độ; báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua về
UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) trước 15/12/2022.
5. Phòng Nội vụ thành phố là cơ quan thường trực giúp UBND thành phố,
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện,
báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này.
6. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa
phương, cơ quan, đơn vị phản ánh về phòng Nội vụ thành phố để tổng hợp, báo cáo
Chủ tịch UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (để b/c);
- TT Thành uỷ, TT HĐND TP(để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Thành viên Hội đồng TĐKT thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND-UBND tp;
- Các ban xây dựng Đảng Thành ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố;
- Các phòng, ban, ngành của thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các phường;
- Các khối thi đua trên địa bàn thành phố;
- Lưu: VT, NV.
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