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Tô chức các hoạt động thi đua 
lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 

các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Kính g ử i : - Các đồng chí ú y  viên Ban chấp hành Đảng bộ
- Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thê, hội quần chúng
- Các đông chí được phân công chỉ đạo toàn xã, thị trấn, ấp, khu phô
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uy ban nhân dân các xã, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HƯ ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Huyện 
ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm lập 
thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2020) và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 
toàn quôc lân thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu câu các đông 
chí thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

1- ủy ban nhân dân huyện: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo chức 
năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua lập thành 
tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Ho Chi Minh (19/5/1890 - 
19/5/2020) và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. Trong đó tập trung các nội dung: (ỉ) Tổ chức các phong trào thi đua 
trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất; (2) Tố chức khởi công, xây dựng, gắn 
biển tên công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; (3) 
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, ấp, khu phố thực hiện việc phát quang, làm 
vệ sinh sạch đẹp, trồng cây xanh, hoa kiểng trong khu vực cơ quan, đơn vị, dọc theo 
các tuyến lộ giao thông, nơi công cộng, khu dân cư... đảm bảo cảnh quang môi trường 
xanh, sạch, đẹp, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân, tiến tới công nhận huyện nông 
thôn mới vào năm 2020; (4) Tô chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thê thao chào 
mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; (5) Thăm hỏi, 
động viên gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng....

2- Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ 
niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các ngày lễ lớn, các sự kiện 
lịch sử trọng đại của đất nước năm 2020. Tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các 
phong trào thi đua trong huyện để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy 
khi kết thúc đợt thi đua.
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Chủ trì, phôi họp với Ban Tô chức Huyện ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức 
thực hiện các nội dung: (1) Sinh hoạt chính trị chuyên đề về Đảng, Bác Hồ vào dịp 
03-02-2020 và 19-5-2020; (2) Tổ chức các hoạt động về nguồn thăm khu di tích 
Ranh Hạt-nơi thành lập Chi bộ Đảng đâu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang; (3) Tô 
chức cuộc thi tìm hiếu về lịch sử 90 năm mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang 
vinh; (4) Tống họp ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ 
các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biêu toàn quôc lân thứ XIII của Đảng.

3- Ban Tố chức Huyện ủy: Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan 
xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và trao Huy hiệu Đảng đợt 
03-02 nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2020). 
Tham mưu bình xét, khen thưởng các tập thê, cá nhân hoàn thành xuât sắc nhiệm 
vụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện các phong trào thi đua.

4- Các ban, ngành, đoàn thế huyện: Phát động phong trào thi đua trong 
cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức nâng cao vai trò, 
trách nhiệm trong thực thi công vụ, phân đâu hoàn thành xuât sắc mọi nhiệm vụ 
đuợc giao. Thực hiện tốt việc trồng cây xanh, hoa kiêng, giữ gìn vệ sinh cơ 
quan xanh, sạch, đẹp, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng Đại 
hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5- ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội: Phát động 
sâu rộng phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, rèn luyện trong cán bộ, 
đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động kỷ 
niệm và phong trào thi đua của huyện và cả nước.

Huyện đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tồ chức các 
chuôi hoạt động, các công trình, phần việc phù hợp; lựa chọn, phối hợp để kết 
nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng đợt 03-02-2020.

6- Trung tâm văn hóa-thế thao và Đài Truyền thanh huyện: Tổ chức 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội trại mừng Đảng, mừng 
Xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng 
Đại hội Đảng các câp.

Đài Truyên thanh huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền về “Gương sáng 
đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng 
cường các tin, bài, thời lượng phát sóng các bài viết liên quan về Đảng, Bác Hồ.

7- Đảng ủy các xã, thị trấn: Lãnh đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa tổ 
chức và phát động các phong trào thi đua tại cơ sở bằng hình thức phù họp, phấn 
đâu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần cho sự thành 
công chung của huyện.

8- Các đồng chí được phân công chỉ đạo toàn diện xã, thị trấn, ấp, khu phố có 
trách nhiệm theo dõi chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vi 
được phân công, đảm bảo tô chức các hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả.
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Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các 
cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo 
cáo kết quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Văn Phòng Tỉnh ủy (b/c),
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG v ụ  
PH Ó B ÌTH Ư  t h ư ờ n g  t r ư c

Nguyễn Văn Thoàn
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