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Đẩy mạnh phong trào thi đua
 yêu nước năm 2020 và tổ chức 
Tết Nguyên đán Canh Tý-2020

            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hàm Thuận Bắc, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện
- Các cấp ủy cơ sở,
- Các cơ quan, đơn vị huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và tổ chức Tết
Nguyên đán Canh Tý – 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, các
cấp ủy cơ sở và cơ quan, đơn vị huyện tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội
dung sau:

1- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 46-CT/TU,
ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào
thi đua yêu nước năm 2020 và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020”, gắn với
nhắc nhỡ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên đang giữ chức vụ
trong hệ thống chính trị cơ sở, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 08-
QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán
bộ, đảng viên.

2-  Phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2020,  chú
trọng thực hiện công trình phần việc thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý. Ngay sau Tết Nguyên đán, các cấp
ủy xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị phát động và tổ chức ra quân thực hiện một số
công việc trọng tâm, bức xúc ở điạ bàn, cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm.

- Cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị chọn và đăng ký các công trình phần việc
thi đua cả năm 2020, trong đó phân kỳ thực hiện và hoàn thành công trình vào các
sự kiện quan trọng trong năm 2020 (90 năm ngày thành lập Đảng; Đại hội Đảng
bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; 45 năm giải phóng hoàn toàn niền
Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9).

-  Các  công  trình  phần  việc  đăng  ký  thực  hiện,  chậm  nhất  đến  ngày
30/01/2020 báo cáo cho Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện
ủy).

3- Quan tâm triển khai và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh và phúc
lợi xã hội; nhất là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính
sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Tổ chức các hoạt động văn hóa,
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văn nghệ, thể thao, lễ hội... phải thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh phù hợp với nếp
sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc. Thực hiện chủ trương nghiêm
cấm việc tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách,
phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp
Tết.

-  Tổ chức mừng Xuân Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng
(03/02/1930 - 03/02/2020) bằng các hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, an
toàn, tiết kiệm, phù hợp.

4- Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nhất
là đề ra các giải pháp để phòng, chống cháy nổ, mua bán tàng trữ, sử dụng các loại
pháo nổ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống trộm cắp, đánh bạc... và
kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết. Chú trọng công tác y tế dự phòng, kiểm
tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường;
quản lý tốt thị trường và giá cả, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các cơ
quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác trực bảo vệ cơ quan trong
dịp Tết. 

5- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao
huyện tăng cường tuyên truyền để giúp người dân nâng cao ý thức về thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí và tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ
nạn xã hội trong dịp Tết; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh kết
quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020 trên địa bàn huyện. 

6- UBND huyên tập trung chỉ đao phát động đẩy manh các phong trào thi
đua yêu nước năm 2020 trong các cấp, các ngành; thường xuyên theo dõi, kiểm tra
đánh giá kết quả triển khai thực hiện các công trình, phần việc và báo cáo kết quả
cho Ban Thương vụ Huyên uỷ  (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để theo dõi, chỉ
đạo; đồng thời chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao mừng Đảng, mừng
Xuân bảo đảm lành mạnh, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Ngay sau nghỉ Tết, các
cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình cho Ban Thường vụ Huyện ủy
(qua Văn Phòng Huyện ủy).

7- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi việc triển khai thực hiện Công
văn này.
Nơi nhận:                                                                
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. TRANG-60

                                                              

     T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ

Hồng Thanh Nam
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