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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG VĂN YÊN 

* 

Số  29 - KH/ĐU 

 

            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

 

       Văn Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/Th.U, ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Thành ủy  

về việc phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 

 kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 15/6/2022)  

và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022) 

  

 

Thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/Th.U, ngày 08  tháng 4 năm 2022 của Thành ủy 

Hà Tĩnh về việc phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm 

thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022), Ban Thường vụ Đảng ủy 

phường xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tuyên truyền những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, 

Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh; cổ vũ, động viên cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân thành phố tiếp tục khắc sâu, ghi nhớ và thực hiện những lời 

căn dặn của Người; tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng 

thuận trong xã hội, xây dựng ý chí cách mạng tiến công, quyết tâm xây dựng quê 

hương giàu đẹp, văn minh.  

 - Thông qua các hoạt động kỷ niệm làm nổi bật những kết quả mà Đảng bộ 

và Nhân dân thành phố Hà Tĩnh đạt được trong 65 năm qua theo lời dạy của Bác, 

15 năm xây dựng và phát triển thành phố. Tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin 

tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm thi đua học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.  

 - Tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, sáng tạo, hiệu quả trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi 

đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ 

về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh trên địa bàn toàn phường 

phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXXI đã đề ra. 

 2. Yên cầu 

 - Quán triệt rõ ý nghĩa, nội dung Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà 

Tĩnh và 15 năm thành lập Thành phố Hà Tĩnh trên địa bàn toàn phường; vận dụng 
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thiết thực ý nghĩa, nội dung chủ đề Kỷ niệm với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, 

đơn vị từng tổ dân phố để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua với các 

nội dung thiết thực, c  mục tiêu, chỉ tiêu, thời gian cụ thể. Việc triển khai các nội 

dung phong trào thi đua phải đảm bảo trang trọng, sáng tạo, hiệu quả, tránh phô 

trương, hình thức và c  tác dụng giáo dục sâu sắc về mục đích của đợt thi đua nh m 

thu hút được sự tham gia của đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân. 

 - Việc triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm phải gắn với triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đ y mạnh việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện 

nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và việc tổng kết đợt thi đua cao điểm của các 

cấp.  

 II. CHỦ Đ , THỜI GI N, NỘI DUNG T  CHỨC Đ T THI ĐU  

C O ĐI M 

1. Chủ đề thi đua:   

 Triển khai c  hiệu quả công tác tuyên truyền và chủ đề năm 2022 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị “Tạo bước 

đột phá về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”.  

 2. Thời gian: Từ  tháng 4/2022 đến tháng 15/6/202022. 

Các tổ chức trong hệ thống chính trị, chi ủy các chi bộ phát động phong trào 

thi đua, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, ý nghĩa tạo sức 

lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hoàn thành trước ngày 

15/04/2022.  

 3. Nội dung thi đua 

Nh m thực hiện đúng mục đích, yêu cầu của đợt thi đua cao điểm các tổ 

chức trong hệ thống chính trị, chi ủy các chi bộ tập trung vào các nôi dung thi đua 

chính sau:  

 - Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Triển khai thực 

hiện hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/Th.U của Thành ủy về công tác cán bộ. 

 - Tập trung đ y nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và các công 

trình thuộc chương trình mục tiêu gắn với việc chỉnh trang đô thị, xử lý vi phạm 

trật tự đô thị, xây dựng và nâng cao các tiêu chí phường đạt chu n văn minh đô thị, 

xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn h a mẫu. Tiếp tục triển khai Kế hoạch trồng 
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100.000 cây xanh đô thị, đồng thời tổ chức quản lý, chăm s c cây xanh đảm bảo kỹ 

thuật.  

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các mô hình nông nghiệp đô thị, chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, đầu tư nuôi trồng thủy sản c  hiệu quả. Tập trung chỉ đạo tổ dân phố 

Văn Phúc xây dựng thành công tổ dân phố mẫu trong năm 2022; các tổ dân phố 

Tây Yên, Văn Thịnh cũng cố cấc tiêu chí để làm tiền đề xây dựng tổ dân phố mẫu 

nhà văn h a mẫu trong những năm tiếp theo. 

 - Tiếp tục đ y mạnh việc thực hiện các nội dung trọng tâm của các phong 

trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động trong những năm qua gắn với 

việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm  2022, trong đ  

cần tập trung: 

 + Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hôi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường; Kế hoạch phát triển kinh tế , 

xã hội của phường năm 2022. 

 + Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn h a- xã hội của địa 

phương gắn với nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, nếp sống văn h a ở cơ sở. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết c  hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/ThU của Thành ủy 

về “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và 

hội nhập đến năm 2025 và những năm tiếp theo”. Nâng cao chất lượng khám và 

điều trị, chăm s c sức khỏe cho người dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo 

của Chính phủ và tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Phấn đấu bao 

phủ tỷ lệ 100% tiêm văc xin cho người dân theo chỉ đạo của tỉnh, thành phố. 

 + Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng, 

thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị đảm 

bảo c  trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chỉ số cải cách hành chính. 

+ Thi đua thực hiện tốt phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. 

Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm dự báo chính xác tình hình, giữ 

vững ổn định an ninh chính trị, chu n bị lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng 

công tác xây dựng cơ sở; tập trung giải quyết tốt các chế độ chính sách Quân đội và 

hậu phương Quân đội.   

III- T  CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khối Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức; văn phòng cấp ủy chính quyền 

 - Xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn việc thực hiện phong trào thi đua; 

phối hợp với các đơn vị đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; Tổng hợp đề 

xuất khen thưởng của các đơn vị. 
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 - Chỉ đạo đ y mạnh công tác tuyên truyền, cổ động tạo không khí thi đua sôi 

nổi trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân. 

 - Chủ trì  xây dựng Báo cáo chung toàn phường theo từng giai đoạn báo cáo 

Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp trên theo quy định. 

 2. UBND phường 

 -  Căn cứ nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch chi tiết với các mục 

tiêu trong đợt thi đua. Tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện 

kinh tế - xã hội của địa phương, với các nhiệm vụ trọng tâm của đợt thi đua cao 

điểm nh m thực hiện thắng lợi nhiệm vụ với nội dung thiết thực, thời gian cụ thể. 

 - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy lựa chọn ít nhất 01 công trình 

chào mừng và 01 Lễ hội văn h a dân gian truyền thống hoặc sự kiện văn h a thể 

thao trước ngày 15/4/2022. 

 - Căn cứ vào kết quả thực hiện và tình hình thực tế của địa phương để đề 

xuất khen các tập thể, cá nhân c  thành tích xuất sắc sau đợt thi đua. 

 3. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

Tăng cường tuyên tuyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 

dân hưởng ứng tích cực, hiệu quả đợt thi đua cao điểm; đăng ký công trình, phần 

việc hưởng ứng đợt thi đua cao điểm. 

4. Các chi bộ trực thuộc 

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/Th.U, ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Thành 

ủy và Kế hoạch này để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền 

sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống anh hùng cách mạng 

của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hà Tĩnh trong suốt chiều dài lịch sử, 65 năm 

thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh. Tổ chức 

đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy 

định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Có giải pháp cụ thể, sáng tạo 

để đợt thi đua cao điểm đạt kết quả cao nhất. 

Kế hoạch này phổ biến đến chi bộ. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Thành ủy, (B/c) 

- Ban tổ chức Thành ủy, 

- BCH Đảng ủy, 

- Thường trực HĐND, UBND, 

- MTTQ, các đoàn thể,  

- Các chi bộ trực thuôc, 

- Lưu . 

T/M B N THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Trần Quốc Hòa 

 


