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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Thực hiện Văn bản số 99/UBND-VP7 ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về
việc nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Hướng dẫn số
06/HD-SNV ngày 06/5/2021 của Sở Nội vụ, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua,
khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm
công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các
chủ trương, đường lối của Đảng , chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi
đua, khen thưởng đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị
về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” tới toàn thể cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức, người lao động, làm cho mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan,
đơn vị, cá nhân luôn có ý thức tự giác, trách nhiệm cao trong việc triển khai và thực
hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiê ̣m vu ̣ chính trị của
các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị, các Khối thi đua và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thực
hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác thi đua, khen thưởng để xây dựng cơ quan,
đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt
mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
2. Tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua tro ̣ng tâm đã
đươ ̣c Thủ tướng Chính phủ , Hô ̣i đồ ng Thi đua - Khen thưởng các cấp phát động :
phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,
phong trào “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Gắn phong trào
thi đua của thành phố với các phong trào thi đua của Khối thi đua các cơ quan, đơn
vị, địa phương; 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động, đăng ký thi đua với nội
dung, chỉ tiêu cụ thể.
3. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo theo tinh thần Chỉ
thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các điển
hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, đồng thời mở rộng các hình
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thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người
tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2021.
4. Góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt được mục tiêu, ý nghĩa,
yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp,
các ngành và các tầng lớp nhân dân đoàn kết thống nhất tổ chức thực hiện tốt cuộc
bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là
ngày hội của toàn dân. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
05 năm 2021 - 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc”; năm du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình. Phong
trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021 trên địa bàn thành phố tập trung vào
các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, yêu nước theo tinh thần Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm
kỳ 2020 - 2025 ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy Ninh Bình.
2. Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng
năm 2021 theo đúng nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần
thứ 77 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 63/TBVPCP ngày 26/3/2021 của Văn phòng Chính phủ.
3. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
3.1. Các chỉ tiêu chủ yếu
TT
1
2
3
4

5

6
7

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Tỷ đồng
Sản lượng lương thực có hạt
Tấn
Giá trị sản xuất/ha đất canh tác
Tr đ/ha/năm
Thu nhập bình quân đầu người
triệu đồng
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
%
Tỷ lệ hộ gia đình khu vực nội thành sử dụng nước
%
sinh hoạt hợp vệ sinh
Tỷ lệ hộ gia đình khu vực ngoại thành sử dụng nước
%
sinh hoạt hợp vệ sinh
Đường GTNT được bê tông hóa
km
Số Km đường phố chính khu vực nội thành được
km
chiếu sáng đầu tư xây dựng thêm

KH thực hiện
năm 2021
229,1
8.861
142,1
64,9
99
99,6
97,6
3
3
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TT
8
9
10
11
12

Chỉ tiêu
Số Km đường phố khu dân cư được chiếu sáng đầu
tư xây dựng thêm
Tỷ lệ hộ nghèo
Mức giảm tỷ lệ sinh
Mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng
Tỷ lệ bao phủ BHYT

Đơn vị tính

KH thực hiện
năm 2021

km
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%
%o
%
%

0,8
0,1
0,1
93

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
a) Phong trào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
- Tập trung phát triển kinh tế trang trại, các cây trồng, con nuôi có giá trị kinh
tế cao. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương hiệu gắn với phát triển du lịch trên địa
bàn thành phố. Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp
theo hướng ứng dụng công nghệ cao.
- Đầu tư hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi để nâng cao năng lực phòng
chống thiên tai, đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng
chống cháy rừng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; đồng thời, tiếp tục
tập trung các nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
và khu dân cư kiểu mẫu gắn với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất/ha đất canh tác,
thu nhâp bình quân đầu người và đời sống tinh thần của người dân. Nhân rộng phong
trào xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp; khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; nâng
cao chất lượng các tuyến đường hoa.
b) Thi đua phát triển mạnh mẽ ngành thương nghiệp, dịch vụ, du lịch; nâng cao
chất lượng và loại hình dịch vụ
- Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2016
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng,
nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.
- Phát triển ổn định ngành công nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng,
ngành may, giầy da; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến rau quả đi đôi với mở
rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất tiểu thủ công
nghiệp gắn với phát triển làng nghề.
- Khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ. Tập trung thực hiện Quyết định
số 35/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về
quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình, huy động các nguồn lực từng bước cải tạo, xây dựng chợ các xã, phường,
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đặc biệt tập trung xây dựng, cải tạo chợ Đồng Giao theo hướng hiện đại. Quan tâm,
tạo điều kiện phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn
phục vụ nhân dân.
- Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo
điều kiện thuận lợi cho cho các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.
c) Thi đua thực hiện tốt công tác thu ngân sách, chống thất thoát nguồn thu; chi
tiết kiệm, hiệu quả
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ
các nguồn thu; kiểm soát chặt việc kê khai thuế, tập trung rà soát các khoản thu, nộp
ngân sách Nhà nước. Đặc biệt quan tâm thu tiền đấu giá giá trị quyền sử dụng đất,
thuế tài nguyên, thuế ngoài quốc doanh; tạo điều kiện và kịp thời tháo gỡ những khó
khăn cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn
định cho ngân sách nhà nước. Thực hiện chi ngân sách đảm bảo đúng kế hoạch, thực
hiện tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả quỹ dự phòng. Tăng cường công
tác quản lý đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn.
- Triển khai nhanh công tác phân bổ, giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư
công; đẩy nhanh tốc độ thực hiện và giải ngân ngay từ đầu năm, nhất là các công
trình đã quyết toán vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Kiểm soát
chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự
án đầu tư công; thực hiện theo đúng kế hoạch vốn cấp. Tăng cường các biện pháp
theo dõi, kiểm soát để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
- Chi ngân sách nhà nước ngoài việc đảm bảo chi thường xuyên còn phải tăng
tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
d) Thi đua đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế,
thể dục thể thao, dân số kế hoạch hóa gia đình
- Về giáo dục và đào tạo: Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW
ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và
đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Tăng cường đầu tư, xây dựng
cơ sở vật chất các trường học; duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc
gia. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư
cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; giữ vững
phổ cập giáo dục và xóa mù chữ các cấp học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên,
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và giảng dạy. Xây dựng
lộ trình và thực hiện kế hoạch đầu tư cho các trường chất lượng cao ở các cấp học. Tăng
cường kỷ luật, kỷ cương trường học, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo.
Tập trung thực hiện hiệu quả các Chương trình khoa học và công nghệ theo hướng gắn
kết chặt chẽ với sự phát triển của ngành, lĩnh vực. Quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn
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hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của thành phố. Khuyến khích việc ứng dụng
mô hình khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh.
- Về an sinh xã hội và giảm nghèo: Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi
đối với người có công, đối tượng chính sách; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm,
an toàn lao động trong sản xuất. Nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo
bền vững. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII về cải
cách chính sách bảo hiểm xã hội. Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp
xã hội cho đối tượng yếu thế; tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh
cho trẻ em; giảm khoảng cách giới... góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, hướng tới mục tiêu công bằng và phát triển kinh tế xã hội bền vững theo
tinh thần Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết
số 03-NQ/BCSĐ ngày 08/01/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đối mới,
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người có công và giảm nghèo bền
vững trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện tốt chương trình giảm nghèo đa chiều
trên địa bàn thành phố.
- Về công tác dân số, y tế và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân: Tăng cường
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; củng cố và nâng cao hiệu
quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Tiếp tục triển
khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, thực hiện tốt công
tác y tế dự phòng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp
luật, chính sách về chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt công tác
quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm; công tác quản lý các cơ sở hành nghề y, dược tư
nhân. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách Dân số kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên;
tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả; thực hiện có
hiệu quả mô hình đề án nâng cao chất lượng dân số. Tiếp tục tập trung phòng, chống
dịch Covid-19; chủ động chuẩn bị các phương án, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực
đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức tập huấn các biện pháp
ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; liên tục cập nhật, thông tin, tình
hình dịch bệnh, tuyên truyền cho người dân phát hiện và khai báo y tế điện tử.
- Về phát triển văn hoá thông tin: Đẩy mạnh triển khai các hoạt động văn hóa,
thông tin, thể dục thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ của đất nước và
địa phương như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đảm bảo thực chất,
hiệu quả; tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp...
e) Về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự xã hội
- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với bảo đảm quốc phòng,
an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chú
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trọng xây dựng lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các
ngành của tỉnh nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt
động chống phá của các thể lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, nhất
là trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các hoạt động
Năm du lịch Quốc gia 2021.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác đối ngoại; đặc biệt
quan tâm đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa
bàn. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, theo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà
nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
- Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, diễn tập
cho lực lượng vũ trang huyện theo đúng chương trình quy định; triển khai tốt công
tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu năm
2021. Triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức thành công
diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.
4. Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các nội
dung ký kết giao ước thi đua khối các huyện, thành phố năm 2021.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen
thưởng năm 2021. UBND thành phố yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các xã,
phường, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị lập kế hoạch thi
đua trong nội bộ đơn vị mình và khối thi đua đảm bảo thực hiện hiệu quả, thiết thực.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời
báo cáo về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố (qua phòng Nội vụ) để xem
xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Trưởng các Khối thi đua;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, NV.
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