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PHÁT ĐỘNG 

Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm 
Ngày giải phóng huyện Hữu Lũng (19/8/1945-19/8/2019) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 11/01/2019 về công tác Thi 
đua, khen thưởng năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi 
dậy tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc, huy động sức mạnh của toàn đảng, toàn 
quân và toàn dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2019. UBND huyện Hữu Lũng phát động phong trào thi đua 
từ nay đến hết ngày 31/8/2019 thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 
năm Ngày giải phóng huyện Hữu Lũng (19/8/1945-19/8/2018) với một số nội 
dụng chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hữu Lũng cùng cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới năm 2019 và cả giai đoạn 2016-2020, phấn đấu 01 xã hoàn 
thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số lên 06 xã về đích Nông 
thôn mới trong năm 2019, số tiêu chi bình quân đạt trên 11 tiêu chí/xã. Tiếp tục 
thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Hữu Lũng hội nhập và phát 
triển” năm 2019 và giai đoạn 2017-2020 gắn với thực hiện nghiêm túc có hiệu 
quả chương trình cải cách hành chính, quy trình và công khai các thủ tục hành 
chính trong giải quyết công việc của cơ quan nhà nước; Đẩy mạnh sản xuất, cung 
ứng hàng hoá, dịch vụ; kịp thời có biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường, dự trữ, 
lưu thông, tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại... 
Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, quan 
tâm hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước, giải quyết 
việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh 
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua 
“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tích cực 
góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo; tham gia ủng hộ, đóng 
góp vật chất xây dựng nông thôn mới. 

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn, quyết tâm phấn đấu thu vượt mức dự toán ngân 
sách năm 2019; thực hiện nghiêm túc cắt giảm chi tiêu công, tiết kiệm chi thường 
xuyên. 

3. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo 
dục và đào tạo năm học 2018-2019; Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, 
thông tin, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền 
thống; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, giữ gìn, 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.  
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Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tăng cường giám sát, 
phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các 
chính sách an sinh cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội; thực hiện 
tốt công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong 
trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường củng cố quốc phòng, an 
ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội. Phòng ngừa, kiềm chế, tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát nhằm giảm tai nạn giao thông. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; 
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng 
lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong 
thi hành công vụ. 

6. Đổi mới nội dung tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức, 
nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, 
đơn vị; Chủ động phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến xuất hiện 
từ phong trào thi đua, kịp thời tuyên truyền, nhân rộng, tôn vinh, biểu dương khen 
thưởng, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động, sản 
xuất, làm kinh tế giỏi. 

7. Thi đua xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 
xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh 
toàn diện; chú trọng tuyên truyền việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng 
nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”. 

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng 
Thi đua, khen thưởng huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh 
nhân, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc 
trong toàn huyện đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần cách mạng, ra sức thi đua 
lập thành tích kỷ niệm 74 năm Ngày giải phóng huyện Hữu Lũng (19/8/1945-
19/8/2019), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới năm 2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban TĐ-KT, Sở Nội vụ; 
- UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan,  
Chi Lăng và UBND TP Lạng Sơn; 
- TT HU, HĐND huyện; 
- CT,  các PCT UBND huyện; 
- Các đơn vị trực thuộc tỉnh, TW đóng trên địa bàn; 
- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn; 
- Các đơn vị thuộc cụm thi đua của huyện; 
- Lưu: VT, NV. 
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