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Kính gửi: Đảng ủy các xã, thị trấn.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ “về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các địa bàn thôn, khu
phố” trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn
triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Đảng ủy các xã, thị trấn tiến hành xây dựng kế hoạch để tập trung lãnh
đạo, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU trong năm 2020 và tổ chức phát
động, ký kết giao ước thi đua giữa các thôn, khu phố. Đồng thời, chỉ đạo tưng thôn,
khu phố xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu thi đua thật cụ thể và phát đông
trong cán bô, nhân dân thực hiện tốt các nôi dung thi đua theo Chỉ thị số 23-CT/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm tiến hành sơ
kết, đánh giá kết quả thực hiện để thúc đẩy phong trào thi đua và làm cơ sở cho
việc xét, khen thường cuối năm.

2- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn dân cư, đảng ủy và UBND các xã,
thị trấn ban hành quyết định giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp cho chi bộ,
ban điều hành từng thôn, khu phố trong năm 2020 để phấn đấu thực hiện; trong đó
cần tập trung giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ sau:

(1) - Huy động sức dân thu các loại quỹ theo quy định; chú ý thực hiện quy
chế dân chủ cơ sở về mức thu đóng góp của dân để chi cho hoạt động của thôn,
khu phố, UBND xã, thị trấn giao chỉ tiêu này. 

(2) - Làm giao thông nông thôn;

(3) - Giảm tỷ lệ hộ nghèo; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng;

(4) - Xây dựng thôn, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa;

(5) - Tỷ lệ hộ dân đăng ký tham gia thu gom rác thải; tham gia bảo hiểm y tế.

(6) - Phát triển đảng viên; xây dựng chi bộ, ban điều hành, ban công tác Mặt
trận và các đoàn thể thôn, khu phố.
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3- Trong quá trình triển khai thực hiện nội dung phong trào thi đua theo Chỉ
thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải chỉ đạo gắn chặt với các phong
trào, cuộc vận động ở thôn, khu phố. Trong đó chú ý triển khai thực hiện tốt Thông
tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã,
phường , thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về
an ninh trật tự”; thực hiện bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn
thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình theo Quyết định
số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016  của Thủ tướng Chính phủ “về việc ban hành
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên lĩnh vực vệ
sinh an toàn thực phẩm”.

4- Các xã, thị trấn quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời các thôn,
khu phố và cá nhân đạt thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua trên địa
bàn dân cư để động viên, cổ vũ phong trào. Trong đó, cần làm tốt công tác xét,
bình chọn các thôn, khu phố và cá nhân, nhất là quan tâm đến người dân ở địa
bàn dân cư có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU để đề nghị huyện
khen thưởng vào cuối năm.

Nơi nhận:
- Như trên,
- UBND huyện,
- Các cơ quan, ban, ngành huyện liên quan,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện, 
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy. NỞ - 30     

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Ung Văn Tám
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