
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM SƠN 
 

Số: 204/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Sơn, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm  

30 năm tái lâp̣ tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022) 

 Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái 

lâp̣ tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022), Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn xây 

dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lâp̣ 

tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022) với các nội dung 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 trong huyện hưởng ứng, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ 

niệm 30 năm tái lập tỉnh; cụ thể hóa các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị đã 

được cấp có thẩm quyền giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian 

thực hiện đợt thi đua.  

- Thông qua các phong trào thi đua, góp phần giữ vững truyền thống lịch sử, 

cách mạng, văn hoá của quê hươ ng và con người Ninh Bình, khơi dậy niềm tin 

tưởng, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của 

Đảng, thành tựu đổi mới của đất nước nói chung và của t ỉnh Ninh Bình nói riêng, 

qua đó tiếp tục bảo tồn, phát huy tiềm năng và quảng bá những giá trị lịch sử, truyền 

thống cách mạng của quê hương Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế.  

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự 

đoàn kết, dân chủ , sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các  cấp, các ngành và 

của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phấn đấu thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong quý IV năm 2021 và 

6 tháng đầu năm 2022.  

2. Yêu cầu  

- Việc triển khai thực hiện đợt thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của 

cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Măṭ trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp, các khối thi đua 

và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhằm góp phần bảo đảm cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và hiệu quả. 

- Gắn tổ chức các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh , lập thành tích chào mừng kỷ niệm 
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132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).  

- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các 

điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo, 

hiệu quả trong đợt thi đua.  

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỢT THI ĐUA  

Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/5/2022, chia 

làm 02 giai đoạn cụ thể như sau:  

- Giai đoạn 1: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021: Thi đua lập thành 

tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện năm 2021, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.  

- Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022: Đẩy mạnh thi đua 

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022) và 

132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).  

III. NỘI DUNG THI ĐUA  

1. Thi đua lâp̣ thành tích hoàn thành và hoàn thành vư ợt mức các chỉ 

tiêu, nhiêṃ vụ phát triển kinh t ế - xã hôị của huyện năm 2021, hướng tới kỷ 

niêṃ 30 năm tái lâp̣ tỉnh  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành 

động số 06-CTr/HU ngày 21/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội đại biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2021 – 2025; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 14/9/2021 của UBND 

huyện Kim Sơn về 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, nêu cao tinh thần 

đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, tranh thủ th ời 

cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ của huyện 

được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh.  

2. Thi đua lâp̣ thành tích chào mừng kỷ niêṃ 30 năm tái lâp̣ tỉnh  

(01/4/1992 - 01/4/2022) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2022)  

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình đơn vị để triển khai 
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thực hiện nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện năm 2021 và năm 2022, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau:  

2.1. Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  

a) Phát triển nông, lâm nghiệp và thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới 

 - Tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng tái cơ 

cấu và phát triển bền vững; triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế nông 

nghiệp huyện Kim Sơn, giai đoạn 2022-2025. Thực hiện tốt công tác trồng cây, 

trồng rừng. Mục tiêu năm 2022: trồng 150.000 cây phân tán, bảo vệ 633,25 ha 

rừng và trồng mới 30ha. Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp và 

bán công nghiệp dưới các hình thức quy mô tập trung; chăn nuôi, nuôi trồng thủy 

sản theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm; ứng dụng công 

nghệ sinh học, phát triển con nuôi đặc sản có hiệu quả kinh tế cao; chủ động 

phòng, chống các loại dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Triển khai 

kêu gọi các nhà đầu tư vào vùng ven biển theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế vùng ven biển huyện Kim Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã 

được tỉnh phê duyệt để thúc đẩy sản xuất nuôi trồng thủy sản, khai thác tốt tiềm 

năng thế mạnh vùng kinh tế ven biển.  

- Huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, trong 

năm 2022 phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao 

nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 25/25 xã. Chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ, thủ tục 

đề để nghị huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2023.Tập trung duy trì, nâng 

cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới. 

b) Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ 

- Tạo điều kiện phát triển công nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ, 

công nghiệp thu hút nhiều lao động. 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành 

chính, minh bạch hóa các thủ tục, các quy trình để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, phát triển sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi 

cho các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn đặc biệt đầu tư vào Cụm công nghiệp 

Đồng Hướng và đẩy nhanh tiến độ lập, triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp ven biển. Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch, 

thân thiện với môi trường. Duy trì, phát triển các làng nghề, mở rộng nghề mới 

theo hướng "Mỗi làng nghề, một sản phẩm chủ lực". 

- Phát triển đa dạng các ngành dịch vụ; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu 

tư, khai thác du lịch biển, khu vực Cồn Nổi; xây dựng khu vui chơi, giải trí, khách 

sạn có chất lượng. Tổ chức, quản lý tốt các loại hình dịch vụ vận tải, tài chính - 

ngân hàng, y tế, cung cấp nước sạch.... 

c) Xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường 

- Tập trung hoàn thiện Quy hoạch chung xây dựng từ đê Bình Minh 2 đến 

Cồn Nổi, quy hoạch vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 
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quy hoạch chi tiết khu dân cư tại các xã Tân Thành, Yên Lộc, Định Hoá, quy 

hoạch chung đô thị Phát Diệm đến năm 2035, lập quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,... 

- Rà soát lại các quy hoạch đã được phê duyệt để điều chỉnh, bổ sung phù 

hợp với thực tế, nhất là quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã. Đẩy nhanh 

tiến độ đấu giá Giá trị quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn. Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực quản lý xây dựng, hành lang an toàn 

giao thông, hành lang đê điều, công tác VSMT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử 

lý những vi phạm.. 

d) Thu, chi ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư 

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu; chỉ đạo quyết liệt công tác thu, nộp ngân 

sách theo đúng quy định của pháp luật, rà soát các khoản thu, không để thất thu, 

đặc biệt là các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí, thuế CTN-DV-NQD, các khoản thu 

tại xã,...; thực hiện đấu giá QSD đất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân 

sách Nhà nước năm 2022.  

- Tiếp tục thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí; bám sát dự toán phân 

bổ chi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, chi ngân sách tập trung vào đầu 

tư phát triển, gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, quốc phòng, biên 

phòng, các nhiệm vụ kinh tế của địa phương. 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022. Kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh 

nghiệp đầu tư vào huyện, rà soát chuyển đổi hình thức đầu tư hạ tầng theo hướng 

hợp tác phát triển. Đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư về các lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh, thương mại trên địa bàn huyện. 

2.2. Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội  

a) Công tác Giáo dục và Đào tạo  

- Thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo; bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên 

của các cấp học, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; tiếp tục 

thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt chương 

trình và sách giáo khoa mới; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng 

giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập 

giáo dục các cấp; tổ chức, sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Triển khai 

thực hiện Đề án  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện huyện Kim Sơn (thay thế 

Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 07/7/2017 của UBND huyện về nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện huyện Kim Sơn. Đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến cuối năm 2022: Cấp 

mầm non có 25/25 trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó mức độ 2: 6/25 trường); 

cấp Tiểu học có 15/26  trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; cấp THCS có 24/24 

trường đạt chuẩn Quốc gia (trong đó mức độ 2: 2/24 trường); xây dựng Kế hoạch 

và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc phát triển 

giáo dục và đào tạo huyện Kim Sơn giai đoạn 2021-2025. 
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b) Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, dân số KHHGĐ 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, chất lượng, hiệu 

quả và có khả năng thích ứng tốt với quá trình hội nhập quốc tế. Bảo đảm mọi 

người dân được hưởng cá dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mở rộng tiếp cận và 

sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Bộ 

tiêu chí quố gia về y tế, phấn đấu năm 2022 toàn huyện có 25/25 xã đạt Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác Dân số KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 

trở lên. 

c) Công tác Văn hoá thông tin, thể dục thể thao 

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kỷ niệm 

92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần, tuyên 

truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19,..... 

- Chú trọng văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan; đa dạng hóa các hình thức 

hoạt động để thu hút toàn dân tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu. 

Trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa; chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn tăng cường công tác quản lý, sử dụng Nhà văn hóa xã, xóm đảm bảo hiệu quả, 

đúng chức năng; huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà văn hóa 

thôn, xóm, phố và Nhà văn hoá xã.  

d) Công tác An sinh xã hội và giảm nghèo 

- Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác  

bình xét hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; các chương trình, dự án hỗ trợ sản 

xuất, ổn định đời sống đối với người nghèo, gia đình chính sách. Quan tâm chăm 

lo thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, trẻ em, người khuyết tật, 

người nghèo, người thuộc diện chính sách xã hội. 

- Nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông 

thôn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch số 

186/KH-UBND ngày 19/10/2021 của UBND huyện về tổ chức thực hiện Phong 

trào thi đua đăc̣ bi ệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng t hi đua phòng, 

chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa bàn huyện Kim Sơn. 

- Thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo toàn di ện 

và bền vững , có chính sách giảm nghèo cho h ộ nghèo thu ộc diện bảo trợ xã hội; 

tổ chức chi trả đúng, đủ, kịp thời trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách. 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác người có công gắn với đẩy mạnh phong 

trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, công tác trợ giúp 

xã hội, quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị đối với các đối tượng bảo trợ xã 

hội. Phát triển thị trường lao động lành mạnh, đồng b ộ, gắn với đào tạo nghề, 

chú trọng đào tạo nguồn lao đ ộng chất lượng cao, các ngành nghề mũi nhọn. 
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Phấn đấu bình quân mỗi năm tạo việc làm cho 19.400 lao động, tỷ lệ thất nghiệp 

giữ ổn định mức dưới 2%/năm.  

2.3. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số  

- Thi đua thực hiện tốt Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 28/6/2021 của 

UBND huyện Kim Sơn về cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 165/KH-

UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện Kim Sơn về cải cách hành chính huyện 

Kim Sơn, giai đoạn 2021-2030, trong đó tập trung cụ thể hóa thành các nội dung, 

chỉ tiêu thi đua cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để từng bước nâng cao 

nền hành chính của huyện theo hướng dân chủ , chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, 

hiệu lực hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

- Thi đua thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 

30/7/2021 của UBND huyện Kim Sơn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-

NQ/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; Quyết 

định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lươc̣ phát tri ển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoaṇ 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung triển khai thí điểm chuyển đổi số, 

xây dựng chính quyền điện tử tại 3 xã: Thượng Kiệm, Kim Hải, Kim Đông.  

2.4. Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước  

- Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp; tăng cường 

công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng quyết liệt, cụ thể, gắn với quy 

định rõ trách nhiệm người đứng đầu "rõ người, rõ việc, rõ cơ quan". Đổi mới, phát 

huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể chính trị - xã 

hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh.  

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, 

viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm và chất lượng thực thi công 

vụ của cán bộ, công chức. Tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của 

UBND tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Vệ sinh môi trường 

đô thị huyện xây dựng Phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026..  

2.5. Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo  

- Thi đua thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của 

công dân, đặc biệt là giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài đảm bảo 

đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. Làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các 

ngành, các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh 
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vực và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, 

ngăn chăṇ và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cán 

bộ, công chức, viên chức, nhân viên có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị, củng cố lòng 

tin của nhân dân ; phát huy tinh thần dân chủ của cán b ộ, công chức, viên chức và 

Nhân dân trong phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.  

2.6. Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh  

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; hoàn 

thành chỉ tiêu giao quân năm 2022; thực hiện tốt nội dung chương trình huấn luyện 

cho các đối tượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định; thực 

hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chỉ đạo hoàn thành các cuộc diễn tập 

chiến đấu phòng thủ, diễn tập chỉ huy cơ quan; chủ động trong công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân 

đội. Tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung phòng ngừa lây chéo và 

lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng; quản lý tốt các cơ sở cách ly y tế tập trung; 

đảm bảo hậu cần phục vụ các cơ sở cách ly. 

- Thực hiện tốt tác đảm bảo an ninh chính trị; triển khai các biện pháp nghiệp 

vụ đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra, nhất là 

ở những địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp 

các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc, trộm cắp. Chỉ đạo lực lượng 

công an chính quy về cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, bám sát 

cơ sở, gần dân, sát dân. 

- Nắm chắc tình hình và chủ động giải quyết các vấn đề an ninh nội bộ, an 

ninh nông thôn, tôn giáo, tư tưởng văn hoá; chủ động thực hiện các đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, phát động mạnh 

mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là 

vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; chủ động phòng chống cháy, nổ 

2.7. Thi đua bảo vệ môi trường  

- Thi đua thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 04/6/2021 

của UBND huyện Kim Sơn về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 28/4/2021 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Trong đó tập trung 

nhân rộng và phát huy các “Nhóm tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường” tại 

các khu dân cư, lấy công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh 

môi trường là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng, phân loại thi đua đối 

với tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức... 

- Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác 

bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 
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về ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện. 

2.8. Thi đua đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng  

- Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Măṭ tr ận Tổ quốc, 

các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện 

tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đoàn viên và Nhân 

dân; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền.  

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thể chế hóa và thực hiện tốt chủ  

trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; 

phát huy dân chủ xã h ội chủ nghĩa , đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân theo 

phương châm Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý , Măṭ tr ận Tổ quốc và đoàn thể 

chính trị xã hội làm nòng cốt.  

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát 

cơ sở, tập trung vào các hoạt động thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm của huyện. Tăng cường mở rộng tổ chức, phát triển thành viên là tổ chức và cá 

nhân tiêu biểu, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần 

chúng, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực; đẩy mạnh phát triển tổ chức 

công đoàn trong doanh nghiệp. 

h) Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

- Thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh theo K ết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế 

hoạch số 36-KH/HU ngày 05/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 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 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .  

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội 

dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết 

hợp chăṭ ch ẽ giữa h ọc tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán b ộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh ; đổi mới công tác tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, công 

chức; ngăn chăṇ, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung đi sâu vào 

việc đổi mới phong cách, lề lối, tác phong công tác với tinh thần: Trọng dân, gần 

dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu 
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cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm “Nói đi đôi với làm”, tránh bệnh 

thành tích, hình thức.  

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG  

1. Đối tượng khen thưởng  

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua cao 

điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992 - 

01/4/2022) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).  

2. Hình thức khen thưởng  

a) Giấy khen Chủ tịch UBND cấp xã, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác 

Chủ tịch UBND cấp xã, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã xét tăṇg Gi ấy 

khen theo thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong đợt thi 

đua cao điểm.  

b) Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

Căn cứ thành tích đạt được của tập thể, cá nhân trong đợt thi đua cao điểm, 

UBND huyện quyết định khen thưởng cho các trường hợp có thành tích xuất sắc. 

c) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  

Kết thúc đợt thi đua, căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, UBND 

huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các trường hợp có thành tích 

xuất sắc tiêu biểu.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn  

- Xây dựng kế hoạch triển khai phát động đợt thi đua cao điểm với mục tiêu, 

tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, 

cấp bách của ngành , cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ 

trong Quý IV năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022; gửi kế hoac̣h về Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 20/11/2021. 

- Kịp thời tổng kết đợt thi đua cao điểm, khen thưởng theo thẩm quyền và 

bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua cao 

điểm trình Chủ t ịch UBND huyện quyết định khen thưởng và đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh khen thưởng.  

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trâṇ Tổ qu ốc Viêṭ Nam huy ện và các tổ chức 

chính trị - xã hội của huyện 

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận 

động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực lao động, sản xuất hưởng 

ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 

năm tái lập tỉnh và 132 năm ngày sinh Chủ t ịch Hồ Ch í Minh, qua đó khơi dậy 

niệm tự hào và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.  
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

và Truyền thanh huyện 

Tích cực tuyên truyền , mở các chuyên trang , chuyên muc̣, tăng cường thời 

lượng giới t hiêụ, biểu dương gương điển hình tiên tiến , mô hình mới , cách làm 

hay, sáng taọ trong đợt thi đua cao điểm.  

4. Phòng Nôị vụ huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan , đơn vi ,̣ điạ phương triển khai, đôn đốc 

viêc̣ tổ ch ức thưc̣ hiêṇ Kế hoac̣h ; hướng d ẫn tổng kết , đánh giá đợt thi đua cao 

điểm; tổng hợp kết quả thưc̣ hiêṇ, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.  

- Thẩm điṇh h ồ sơ, tham mưu cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện, 

Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng và trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng 

cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm.  

Trên đây là Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 

năm tái lâp̣ tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022) của UBND huyện. Trong quá 

trình triển khai thưc̣ hiêṇ Kế hoac̣h , nếu có vướng mắc đ ề nghị các cơ quan , đơn 

vị phản ánh bằng văn bản về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để xem 

xét, điều chỉnh phù hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Ninh Bình 

- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

   

 
 

Trịnh Thị Ngọc 
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