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Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị
quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị
quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ phường Yên Thế lần thứ
IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn và sự kiện chính trị
trọng đại của đất nước, của tỉnh và của thành phố như: Kỷ niệm 90 năm thành lập
Đảng Cộng sản Việt nam; kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt nam; 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 75 năm
ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai…; Năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại
hội Đảng bộ phường Yên Thế lần thứ V, tiến đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ
XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Hội
nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ X và
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, lập thành tích chào mừng thành phố
Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.
Thực hiện Công văn số 237/UBND-TĐKT ngày 04/2/2020 của Uỷ ban nhân
dân thành phố Pleiku về việc phát động phong trào thi đua năm 2020; hưởng ứng
phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là “ Kỷ cương liêm chính, hành
động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, chủ đề thi đua của tỉnh năm 2020 là “ Tiếp
tục siết chặt kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua tăng tốc
hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”
UBND thành phố phát động phong trào thi đua với chủ đề “ Trách nhiệm, kỷ cương,
năng động, hiệu quả; thi đua hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2020” UBND phường căn cứ tình hình thực tế và phong trào
thi đua, công tác khen thưởng của phường, nhằm phát triển mạnh mẽ, đúng hướng
và có hiệu quả; đánh giá phong trào thi đua thể hiện rõ tinh thần tập trung dân chủ,
tính chính xác, công khai, kịp thời trong khen thưởng, tạo động lực động viên, sáng
tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân phường phát
động phong trào thu đua với chủ đề “ Trách nhiệm, kỷ cương, năng động, hiệu quả,
thi đua hoàn thành kế hoạch phát triền kinh tế - xã hội năm 2020” và hướng dẫn các
tổ dân phố và làng tiếp tục phất huy tinh thần yêu nước thực hiện tốt các nội dung
sau:
Nội dung phát động phong trào thi đua:
1.Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng,tư
tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách pháp luật của Nhà

nước về công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014
của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức
Đảng, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng;
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác thi
đua khen thưởng.
2.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm được Thủ
tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND thành phố phát động như: “ Cán bộ, công
chức, viên chức thành phố Pleiku thi đua thực hiện văn hóa công sở ”; đẩy mạnh
việc thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh” giai đoạn 2016-20220, tiếp tục thực hiện việc “ Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức hỗ
trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là hộ khó khăn là người
đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 08/8/2016
của Thành ủy.Thông qua các phong trào thi đua và các cuộc vận động phải tạo được
động lực cách mạng của quần chúng, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự
lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gắn kết
các phong trào thi đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016
của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thủ trưởng cơ quan phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen
thưởng. Tổ trưởng 10 tổ dân phố và thôn trưởng làng Brukngol tham mưu cấp ủy chi
bộ quan tâm lãnh đạo công tác thi đua khen thưởng, mỗi chi bộ đảng viên cần phát
huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở
cơ sở, gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể nhân dân; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo về
công tác thi đua, khen thưởng lập thành tích chào mừng thành phố Pleiku được công
nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai, góp phần thực hiện đạt mức cao nhất
các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần hoàn thành đạt và vượt
các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của phường năm 2020 như sau:
+ Duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất( theo giá năm 2010): 10% trở lên
+ Tổng thu ngân sách Nhà nước: 7.903.000.000đ trở lên
+Tổng thu ngân sách địa phương: 1.765.700.000đ trở lên
+ Giảm hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020: 07 hộ trở lên.
+ Số lao động được giải quyết việc làm tại chỗ: 300-400 người

+ Giữ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,1%
+ Giữ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: Dưới 5%
+ Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp: 100%
+Học sinh hoàn thành bậc tiểu học 100%
+ THCS tốt nghiệp: 97% trở lên
+ Xây dựng gia đình văn hóa đạt: 95% trở lên
+ Khu dân cư văn hóa: 90% trở lên
+ Tỷ lệ công sở văn hóa, đơn vị văn hóa: 95% trở lên
+ Xây dựng lực lượng dân quân, giao quân, huấn luyện dân quân, GDQP:
Đạt100%
+ Phường đạt chuẩn về an ninh trật tự: Loại I
+ Tổ dân phố và làng đạt loại I về an ninh trật tự: 90% trở lên
+ Xây đựng chính quyền cơ sở: Đạt loại A
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các sự kiện chính trị trọng đại
của đất nước, của địa phương, các ngày lễ của dân tộc, Đại hội Đảng các cấp, tiến
tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ( nhiệm kỳ 2020-2025). Đẩy mạnh các các
hoạt động kiểm tra các dịch vụ văn hóa, kinh ndoanh dịch vụ văn hóa và quảng cáo
trên địa bàn phường.
+ Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác phòng chống tham
nhũng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn phường.
3. Tiếp tục nâng cao chất lượng khen thưởng.
Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các quy định
pháp luật về thi đua khen thưởng như: Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số
điều Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của
Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP.
Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về ban
hành quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và văn bản số 2583/UBNDTĐKT ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng công tác
thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức bình chọn, xét duyệt khen thưởng đúng quy định về quy trình, thủ
tục, điều kiện, tiêu chuẩn; khen thưởng phải dựa trên kết quả của các phong trào thi
đua và thành tích thực chất của tập thể, cá nhân đóng góp cho phong trào thi đua.

Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng hành động dũng cảm, thành tích sáng
kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác…; đối với khen thưởng
chuyên đề chủ yếu xét, đề nghị đối tượng trực tiếp thực hiện nội dung, tiêu chí thi
đua được cụ thể hóa trong phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến:
Chủ tịch UBND phường cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân
rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để biểu dương khen thưởng,
tạo điều kiện để các điển hình phất huy sáng kiến, giải pháp mô hình hiệu quả và
tuyên truyền nêu gương, tạo sức lang tỏa rộng lớn trong xã hội, nhaats là các tập thể
cá nhân được khen thưởng thành tích cao.
5. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng: Công tác khen thưởng phải
đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch đúng đối tượng, đúng quy định
pháp luật về thi đua, khen thưởng; khen thưởng phải dựa trên kết quả của phong trào
thi đua và thành tích thực chất của các tập thể, cá nhân đóng góp cho phong trào thi
đua. Đề cao vai trò người đứng đầu trong việc phát hiện các tập thể, cá nhân có
thành thành để khen thưởng, khi khen thưởng ưu tiên sử dụng hình thức khen
thưởng thuộc thẩm quyền. Việc đề nghị các hình thức khen thưởng cao hơn phải
xem xét kỹ lưỡng, thành tích và đối tượng được chọn, đề nghị khen thưởng phải
thực sự có tính tiên phong dẫn đầu phong trào thi đua, tiêu biểu, xứng đáng được
biểu dương kịp thời về nêu gương để xã hội học tập.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội,
các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân
dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và
các cuộc vận động, làm cho phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành
động cách mạng của quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức
thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020.
Trên đây là nội dung phát động phong trào thi đua năm 2020 của UBND
phường Yên Thế, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu Tổ trưởng, thôn trưởng 10 tổ
dân phố, làng nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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