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CHỈ THỊ 

Về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng 

(03/10/1950 - 03/10/2020) 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 

với sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội 

của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định; công tác chăm lo các đối tượng 

chính sách, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được 

quan tâm thực hiện kịp thời và đạt kết quả khá tốt; quốc phòng - an ninh được 

giữ vững, ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19 nên nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra 

và so với cùng kỳ năm 2019, như: tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng thu ngân 

sách, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, giá trị sản xuất 

công nghiệp, số lượng khách du lịch; tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản chậm; đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu 

số ít người vẫn còn gặp nhiều khó khăn... 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm 

kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; là năm tiến hành 

Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; là năm tiến hành Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V tiến 

tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; năm Đảng bộ chính quyền và 

nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên giới năm 

1950 và giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2020). Các phong trào thi đua 

yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục có bước 

chuyển biến tích cực, mục tiêu, nội dung thi đua đã bám sát vào việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần quan 

trọng vào việc thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống dịch và phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Cao Bằng. 

Phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm sớm phục hồi, phát triển các 

hoạt động kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - 



 

 

2 

 

xã hội theo Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

các dân tộc tỉnh Cao Bằng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm 

chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 

03/10/2020), cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế - xã hội; 

đẩy mạnh cải các hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo 

điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh phấn đấu hoàn thành 

xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

II. NỘI DUNG  

1. Tiếp tục tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện 

và tương đương, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 

2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội 

Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2020; hoàn thiện và triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động chỉ 

đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. 

3. Thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các văn 

bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, xóm, tổ dân phố thuộc 

tỉnh Cao Bằng, trong đó tập trung vào công tác ổn định và vận hành tổ chức bộ 

máy chính quyền các cấp, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính, trực tiếp là 

các giấy tờ hành chính có sự thay đổi do thay đổi địa danh hành chính; hỗ trợ 

cán bộ, công chức, người lao động dôi dư sau khi sáp nhập. 

5. Tăng cường việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 

theo Kế hoạch. 

6. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp; 

tăng cường chỉ đạo phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=11/2016/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=43&lan=1
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và cây trồng, đặc biệt là phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; phòng chống 

cháy rừng; thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

7. Tăng cường quản lý công tác thu chi ngân sách; thực hiện nghiêm 

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; 

phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt và vượt dự toán đã 

được HĐND tỉnh giao, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

8. Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án 

trọng điểm của tỉnh, các dự án sử dụng vốn đầu tư công, các dự án thủy điện, 

các dự án phát triển đô thị, nhất là các công trình chào mừng Đại hội Đảng; làm 

tốt công tác giải phóng mặt bằng, tập trung giải quyết xong các khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án; khẩn trương 

hoàn thiện thủ tục đầu tư các công trình khởi công mới năm 2020, đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 

9. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVI, kỳ họp thứ 13, 14 ban hành; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

theo quy định pháp luật. 

10. Thực hiện tốt chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh phòng, chống 

tội phạm, giữ vững tình hình an ninh - chính trị, chủ quyền quốc gia; bảo vệ an 

toàn, tuyệt đối các sự kiện lớn của tỉnh, đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội 

Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

III. THỜI GIAN THI ĐUA: Từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2020.  

Việc đánh giá, tổng kết phong trào thi đua thực hiện cùng với phong trào 

thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện phong 

trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, cấp bách, quyết 

tâm, quyết liệt phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn, 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua. 

3. Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về thi đua yêu nước, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng 
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phóng sự, đưa tin bài về tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc; những thành quả 

đạt được qua các phong trào thi đua; gương người tốt, việc tốt, các điển hình 

mới và nhân tố mới trong các phong trào thi đua. 

4. Trưởng các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh có trách nhiệm triển khai Chỉ thị 

này, chú trọng xác định chủ đề, nội dung thi đua của khối, cụm; tổ chức tổng kết 

và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (lồng ghép trong báo cáo công tác thi 

đua, khen thưởng gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo quy định về chế 

độ báo cáo).  

5. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp đề cao trách nhiệm trong chỉ 

đạo thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tăng cường công tác 

kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện 

phong trào thi đua. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - 

xã hội và tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, 

ngành và chính quyền các cấp, tăng cường tuyên truyền vận động, phát huy sức 

mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua góp phần 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

7. Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 

thưởng) tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn 

đốc đánh giá phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

Căn cứ Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ 

chức triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT Trung ương; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CV; 

- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Các đơn vị tham gia khối, cụm thi đua tỉnh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Lưu: VT, NV, NC. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

 

Hoàng Xuân Ánh 
 


		2020-07-29T13:36:48+0700


		2020-07-29T15:07:59+0700


		2020-07-29T15:07:24+0700


		2020-07-29T15:07:24+0700




