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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 
     THÀNH UỶ HÀ TĨNH 

                        * 

           Số  159   - CV/Th.U 
V/v tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi 

đua lập thành tích chào mừng Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

                       

 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

TP. Hà Tĩnh, ngày 11  tháng 01 năm 2021 

   Kính gửi:  - Ủy ban Nhân dân Thành phố; 

                                  - BCĐ tổ chức các phong trào thi đua Thành phố; 

                                  - UB Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố; 

                                       - Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc. 

 

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường 

vụ Thành uỷ về tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội 

Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời gian qua, các địa 

phương, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều phong trào thi 

đua thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, nhất là các phong trào thi đua xây dựng 

đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, phong trào xã hội hóa trồng cây xanh 

đô thị; khởi công và hoàn thành 45 công trình chào mừng đại hội; đã chủ động, 

quyết liệt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, dịch bệnh 

Covid-19, đảm bảo ổn định tình hình; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; 

hầu hết các chỉ tiêu năm 2020 theo Nghị quyết BCH Đảng bộ và Nghị quyết 

HĐND Thành phố đều đạt và vượt kế hoạch; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội được đảm bảo; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân. 

 Tuy vậy, qua theo dõi và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các phong trào 

thi đua năm 2020, nhận thấy một số địa phương, đơn vị chưa tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; chưa tạo được phong trào 

thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên và 

toàn xã hội; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát thiếu thường xuyên; phong trào 

thi đua chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị, hiệu quả các phong trào còn 

đạt thấp, thiếu bền vững.  

 Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào 

mừng Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Ban Thường vụ Thành ủy 

yêu cầu Ban chỉ đạo các phong trào thi đua Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành 

phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội Thành phố, Ban 

Thường vụ đảng ủy các phường, xã và cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau: 

 1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong thi đua lập 

thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp theo nội dung Chỉ thị số 42- CT/TU, 

ngày 28/02/2020 của BTV Tỉnh uỷ và Công văn số số 1480- CV/Th.U, ngày 

01/3/2020 của BTV Thành uỷ gắn với thực hiện Kết luận số 53-KL/Th.U, ngày 

20/12/2020 của BCH Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của 
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Hội Đồng nhân dân Thành phố khóa XX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

Quốc phòng - An ninh năm 2021 và Chỉ thị số 05- CT/Th.U, ngày 31/12/2020 

của BTV Thành uỷ  về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 

trước trong, sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021.  

 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi, 

rộng khắp trong các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

Nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và các sự kiện trọng đại của quê 

hương, đất nước trong năm 2021. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực 

hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của 

Trung ương, Bộ Y tế, của Tỉnh, của Thành phố, không để dịch xảy ra trên địa 

bàn. 

 3. Ủy ban nhân dân Thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết 

luận số 53-KL/Th.U của BCH Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 103/NQ-

HĐND của Hội Đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021, bám sát chủ đề “Tập trung phát triển nông 

nghiệp đô thị gắn với dịch vụ du lịch sinh thái; tăng cường quản lý nhà nước về 

đất đai, trật tự đô thị; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị”. 

Chú trọng nâng cao chất lượng đô thị loại II, phường văn minh đô thị, xã nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa 

trồng, chăm sóc cây xanh; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Phát 

triển sản xuất, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách 

giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; đảm 

bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

công trình, dự án và hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp.  

 4. Ban Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội 

Đảng các cấp của Thành phố tăng cường chỉ đạo, phân công các thành viên Ban 

chỉ đạo bám nắm địa bàn, chủ động phối hợp các đoàn công tác của Ban Thường 

vụ Thành uỷ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các địa phương, đơn vị tổ 

chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

 5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục đẩy 

mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động sâu rộng trong cán bộ, đoàn 

viên, hội viên và Nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh xây dựng 

nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và các hoạt động Tết “Vì người nghèo”, thực 

hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, 

phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững 

mạnh và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 

viên; củng cố khối đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội.  

 6. Ban Thường vụ đảng uỷ các phường, xã và các đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc 

tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu 

quả; triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của địa 

phương, đơn vị; trọng tâm là nâng cao chất lượng phường văn minh đô thị, xã 
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nông thôn mới, xây dựng đơn vị văn hoá; thực hiện tốt phong trào trồng, chăm 

sóc cây xanh; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Tổ chức học tập, 

quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX đúng kế hoạch. Giải 

quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và những vụ việc tồn 

đọng, vướng mắc. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong dịp 

Tết Nguyên đán 2021. 

 7. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các đoàn công 

tác của Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo, giám sát các phường, xã tập trung chỉ 

đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; 

theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tại các 

địa phương, đơn vị.  

 8. Ban Dân vận Thành uỷ  chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố, 

các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Công 

văn; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ. 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các đảng uỷ, chi uỷ 

cơ sở trển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BCĐ phong trào thi đua Tỉnh; 

- TT Thành ủy, HĐND Th.phố; 

- Các ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy; 

- Trưởng các ĐCT chỉ đạo các phường, xã; 

- Lưu VP.  
 

  T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

Lương Quốc Tuấn 
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