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KẾ HOẠCH 
tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020 

và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020  

----- 
 

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 26/12/2019 của Tỉnh ủy Bình 
Thuận “Về việc lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và tổ 
chức Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020”. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện, với các nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Phong trào thi đua yêu nước phải được triển khai sâu rộng, tạo nên không 
khí thi đua sôi nổi trong Khối, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết 
thực, hiệu quả, khơi dậy sự nhiệt tình, hăng hái và cổ vũ sức mạnh đoàn kết của 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối. Thi 
đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, tạo động lực để 
quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra 
trong năm 2020, đồng thời nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu còn 
lại của nhiệm kỳ đại hội Đảng cấp mình.   

Chuẩn bị tốt các điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 
người lao động đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, tiết 
kiệm, an toàn.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

năm 2020:  

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn 
Đảng bộ Khối nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó 
khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 
2020 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhiệm vụ được cấp trên giao. 

Phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các 
ngày lễ lớn trong năm 2020; đề ra những biện pháp tích cực, quyết tâm hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đồng thời 
nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ đại hội 
Đảng cấp mình.  



Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, tạo sự 
đồng thuận, thống nhất cao với khí thế thi đua sôi nổi hướng về Đại hội Đảng 
các cấp và những ngày lễ lớn trong năm 2020.  

2. Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chọn và triển khai thực hiện 01 
công trình hoặc việc làm cụ thể, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực gắn với 
thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
và các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “giảm nghèo”; phong trào làm giao 
thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ,… 

3. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10/12/2019 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020; trong đó, các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung:  

Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và người lao động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý – 
2020 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.  

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản 
lý và tổ chức lễ hội. Tổ chức các hoạt động tổng kết năm, đón nhận khen 
thưởng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/2020) và các ngày kỷ 
niệm khác, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội với tinh thần thiết thực, hiệu 
quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp.  

Tiếp tục 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. Không tổ 
chức đi thăm, chúc tết 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.  

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và công 
tác phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết. Các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời 
công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo thông suốt 
trong dịp nghỉ Tết; sau nghỉ Tết phải bắt tay ngay vào công việc.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

Xây dựng kế hoạch triển khai, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và người lao động nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đồng thời nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ 
tiêu còn lại của nhiệm kỳ đại hội Đảng cấp mình.  

Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động đăng ký ít 
nhất 01 công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, quyết tâm thi đua hoàn thành 
tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 



Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua làm cho hoạt 
động thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong đảng 
viên, đoàn viên, hội viên.  

2. Đối với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Khối  

Xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở Hội, cơ sở Đoàn phát động 
phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020 và 
tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020. 

3. Giao Văn phòng theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho 
Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 
2020 và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020 của Đảng uỷ Khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh.  
 
Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c)  
- Văn phòng, các ban đảng Tỉnh ủy,  
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 
- Các ban & Đoàn thể Khối,  
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ Khối,  
- Lưu VP ĐUK. Vu-125b. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 
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