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KÉ HOẠCH

Phát đông phong trào thỉ đua thực hỉện nhiệm vụ

phát trỉển ỉdnh tế - xâ hộỉ thành phấ Phú Quốc năm 2021
Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐ]^ ngày 16 ứiáng 12 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân huyện (nay là thành phố) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội năm 2021 huỵện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc); Phương hưỚQg
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Quốc (naỵ là thành phố Phú

Quốc) năm 2021. ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc đề ra Kế hoạch phát
động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CÀU
1. Muc đích

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thành phố với tinh
thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi
nổi trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thành phố, phấn đấu hoàn
thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị góp phần hoàn
thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an
ninh năm 2021 của thành phố; tích cực tìii đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 -2026.*
- Qua phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các
mô hình mới có hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên
các lĩnh vực tạo sự lan tỏa cao trong thành phố.
- Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng
công tác khen ứiưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.
2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được phát động thường xuyên, liên tục, sâu rộng
thu hút cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, người lao động và

Nhân dân trong thành phố hưởng ứng tham gia, tạo ra động lực mới vượt qua
khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn ứiành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được
giao năm 2021.

- Kết hợp chặt chẽ giữa tíiực hiện phong ừào thi đua thường xuyên với
các phong trào ứii đua theo chuyên đề, theo đợt gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào ữii đua với công tác khen
thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích đạt được trong phong
trào thi đua; thực hiện đúng quy trình của pháp luật về thi đua, khen thưởng,
nâng cao chât lượng khen thưởng, bảo đảm khen ứiưởng đúng qui định, kịp thời,

chính xác, công bằng, dân chủ, công khai.
11. NỘI DUNG KỂ HOẠCH
1. Đốỉ tượng thi đua
Các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 2, Quyết
định số 707/QĐ-ƯBND ngày 25/02/2021 của ủy ban nhân dân thành phố ban
hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn ứiành phố Phú
Quốc.
2. Nội dung thỉ đua

- Thi đua thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan,
địa phương, đơn vị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố
năm 2021; tích cực tíii đua thực hiện tốt công tác bàu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Nội dung trọng tâm thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 là

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về: Tăng trưởng kinh tế; tăng thu
ngân sách; tăng kim ngạch xuất khẩu; phát ừiển hạ tầng kinh tế - xã hội; xây
dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; giảm tội phạm và tai nạn giao
thông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát triển y tế, giáo dục và
đào tạo, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã
hội; thực hiện tốt cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng thu hút
đầu tư; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt 04 phong trào thi đua trọng
tâm do Chính phủ phát động là: phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông
thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025; phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập

và Phát triển"; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị
bỏ lại phía sau" và phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện
văn hóa công sở".

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư
tưỏmg, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa
dạng, thiết tíiực, hiệu quả kết hợp với các phong trào ứii đua khác như cuộc vận
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh"; toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc; dân vận khéo..., tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận
thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
và nhân dân.

- Xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ
thành phố tới cơ sở đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước; đảm bảo ổn định, trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân.
3. Muc tiêu

3.1. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế
- Giá trị sản xuất Nông - lâm - thuỷ sản đạt 4.549 tỷ đồng, tăng 3,32%;
Công nghiệp - xây dựng đạt 16,723 tỷ đồng, táng 9,76%. Trong đó nông nghiệp
đạt 155 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt 46 tỷ đồng, thuỷ sản đạt 4.348 tỷ đồng, công
nghiệp đạt 5.340 tỷ đồng, xây dựng đạt 11.383 tỷ đồng.
- Chế biến nước mắm đạt 12 triệu lít (quy 30 độ đạm).
- Sản lượng tiêu đạt 500 tấn.
- Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 11.970 tỷ đồng, tăng 19,82%;
tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 9.628 tỷ đồng, tăng 21,25%.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 25.000 tỷ đồng.
- Thu ngân sách 3.400 tỷ đồng.
- Chi ngân sách 1.509 tỷ đồng (không bao gồm chi phân cấp cho Phú
Quốc).
- Lượt khách du lịch 2 triệu lượt.

- Thực hiện lOkm đường nội ô đô thị và đưòng giao thông nông thôn.

Tiếp tục ứiực hiện đầu tư hoàn tìiiện tiêu chí nông thôn mới các xã còn lại, phấn
đấu 02 xã đạt nông thôn mới (Dương Tơ, Hàm Ninh).
3.2. Các chỉ tiêu văn hoá - xã hội

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 11%0.
- Giảm hộ nghèo còn 0,28%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia 99,60% (trừ Thổ Châu); 91,36% hộ
sử dụng nước họp vệ sinh.

- Tỷ lệ nhân dân tìiam gia bảo hiểm y tế toàn dân 99%.
- Huy động trẻ em từ 3-5 tuổi đến trường 73% ưở lên; tìr 6-14 tuổi
99,50%.

- Giới tìiiệu và giải quyết việc làm từ 4.250 lao động trở lên. Tỷ lệ lao
động qua đào tạo nghề đạt 40% trở lên.
- Tai nạn giao thông (cả 3 tiêu chí) giảm hơn so với cùng kỳ năm 2020.

* Chỉ tiêu về đảm bảo quốc phòng - an ninh
- Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành

phố.

- Hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ
tiêu được giao.

- Công tác giáo dục kiến thức quốc phòng đạt 100% chỉ tiêu trên giao;
thực hiện công tác huấn luyện quân sự cho các lực lượng động viên và lực lượng
dân quân tự vẹ đạt 100%.
* Các chỉ tiêu khác

- 100% cơ quan hành chính nhà nước trong thành phố phấn đấu thực hiện
đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra về cải cách hành chính năm 2020;
- 100% các cơ quan hành chính các cấp và đon vị sự nghiệp công lập tìiực
hiện tôt nhiệm vụ thực hành tiêt kiệm, chông tham nhũng, lãng phí;
- Đảm bảo vệ sinh, môi trường tại các cơ quan, địa phương, đơn vị;

4. Tỉêu chuẩn khen thưởng
- Tiêu chuẩn khen thưởng hàng năm của tập ứiể, cá nhân và hộ gia đình
trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện theo quy định của Luật Thi đua,

khen thưởng và các văn bản hướng dẫn tìii hành; Quyết định số 707/QĐ-UBND

ngày 25/02/2021 của ủy ban nhân dân thà^ phố ban hành quy định về công tác

thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.
- Đối với Cụm, Khối tìii đua thuộc thành phố, tiêu chuẩn khen ứiưởng
được ứiực hiện theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hoạt
động và bình xét ứii đua của Cụm, Khối ứii đua thuộc thành phố.
- Đối với các cơ quan, tổ chức không thuộc Cụm, Khối thi đua:
+ Tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết.
+ Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong ừào thi đua góp phàn vào
sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thành phố.
5. Hình thức, mức tiền khen thưởng
5.1. Hình thức khen tìiưởng:
- Danh hiệu thi đua và hình thức khen ứiưởng theo quy định của Luật Thi

đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với tập thể và cá nhân.
- Đối với cụm, khối thi đua thuộc thành phố: Thực hiện tìieo Quy định của
ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm,
Khối thi đua thuộc thành phố.
5.2. Mức tiền thưởng: Thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen
thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Đăng ký thỉ đua, hề sơ và thời gian đề nghị xét khen thưởng
Đăng ký thi đua, hồ sơ và thòi gian đề nghị xét khen thưởng thực hiện
theo quy định tại Quyết định số 707/QĐ-ƯBND ngày 25/02/2021 của ủy ban

nhân dân thành phố Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng ừên địa
bàn thành phố; Cụm, Khối thi đua tìiuộc thành phố thực hiện theo Quy định của
ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm,
Khối ứii đua tìiuộc thành phố.
III. GIẢI PHÁP THựC HIỆN
1. Tổ chức Cụm, Khối thi đua thuộc thành phố tổ chức theo Quy định của
ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm,
Khối thi đua thuộc thành phố. Từng Cụm, Khối thi đua thuộc thành phố xây
dựng quy chế, kế hoạch và tổ chức ký kết giao ước thi đua để ứiực hiện.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông
tin đại chúng của thàiiii phố; tuyên truyền của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Nội dung tụýên tmỵềh tập trung: Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ

Chí Minh, Chỉ ứiị sỗ 24-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi
mới công'tác thi đua, kheh thưởng, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Thi đua, kÌien^ tHưỞQgíVả các văn bản hướng dẫn thỉ hành về công tác thi đua,
khen thưởng, cẵc 'mố hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.
3. Xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các nhân
tố mới, điển hình mới hiệu quả trong phong trào ứii đua yêu nước tại các cơ
quan, địa phương, đơn vị; đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc triển
khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị để kịp
thời phát hiện các biểu hiện lệch lạc, yếu kém để có biện pháp khắc phục.
5. Thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết phong trào thi đua, phát hiện khen
thưởng kịp thời các tập tìiể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chú trọng khen
thưởng cá nhân trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, các
tập thê nhỏ, tập thê ở vùng sâu, vùng xa; khen đột xuât.

IV. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, địa phưofng, đcm vị hưởng ứng
và xây dựng kế hoạch (đối với xã, phường) phát động ứii đua năm 2021; thực
hiện khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Cụm trưởng, Khối trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc thành phố xây dựng kế
hoạch phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện
đạt kêt quả.

2. Người đứng đầu cơ quan, địa phưoTig, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo
tiêp tục đổi mới tổ chức phong trào thi đua; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực
hiện sơ, tông kết, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền
khen thưởng đúng quy định, đảm bảo chất lượng khen thưởng.
3. Giao Phòng Nội vụ giúp Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen tìiưởng

thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp

cơ quan thông tin đại chimg của thành phố, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phô và các đoàn thê trong công tác thông tin, tuyên truyên vê ứii đua, khen
thưởng.

ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương,
đơn vị phối họp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tổ chức
thực hiện tốt Ke hoạch này./.>^5^
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