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PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 

Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2022 

 
  

 Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, lập thành tích chào 

mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022. Phát huy những kết quả đạt được, quyết 

tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Trùng Khánh 

theo Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong các tầng 

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

Đảng bộ huyện lần thứ XX. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát động phong 

trào thi đua năm 2022 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

chiến sỹ, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện với chủ đề: “Đoàn kết, 

kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động”, trong đó tập trung vào những 

nhiệm vụ trọng tâm sau:  

 1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi 

đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ 

thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới 

công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật cùng với các văn bản pháp luật mới cho cán bộ và nhân dân, 

nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. 

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là các 

phong trào thi đua: “Trùng Khánh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 

phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Trùng Khánh chung sức 

xây dựng nông thôn mới”, “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị 

bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. 

 3. Quyết liệt hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh 

vực văn hóa - xã hội; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu 

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực; thi đua lao 

động sáng tạo, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá; tiếp 
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tục huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân 

vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc 

phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh cải cách 

hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, 

thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 

4. Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là đại 

dịch Covid-19; tập trung vận động các cấp các ngành và nhân dân tích cực tham 

gia phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó 

khăn, góp phần kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. 

5. Tập trung các nguồn lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân huyện. 

 Một lần nữa tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn huyện phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng 

tạo, ra sức thi đua, cùng nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 

2022./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ Cao Bằng; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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