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CHỈ THỊ 

Phát động phong trào thi đua năm 2023 

 

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, dự báo bối cảnh triển khai kế hoạch 

năm 2023 có những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, nhưng khó khăn, 

thách thức nhiều hơn. Để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tiếp tục chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua 

thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng huyện 

Yên Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tổ chức phát động thi đua năm 2023, 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 

của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ 

thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 

05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 13/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phát 

động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 223/KH-UBND 

ngày 26/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu về việc Phát động thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh giai đoạn 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. 

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu 

nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện phát 

động gắn với nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, như: Phong 

trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh;“Chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không 

để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn 

La”; “Thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025”; 

"Sơn La đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại 

dịch Covid-19" và Chương trình "Sóng và máy tính cho em”; "Doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ gia đình và nông dân tỉnh Sơn La sản xuất, kinh doanh nông nghiệp 

giỏi”; “Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành 

chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở”; “Cán bộ, 
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công chức, viên chức Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua phát huy 

sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

3. Căn cứ mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023 theo Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện gắn 

với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh ”, thi đua phấn đấu hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ 

năm 2023: 

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế: Giá trị xuất khẩu 

đạt 5,102 triệu USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.985,00 tỷ đồng; thu ngân 

sách trên địa bàn đạt 93,50 tỷ đồng; Sản lượng cây lương thực có hạt đạt 49.742,00 

tấn; cây ăn quả đạt 90.500,00 tấn; thủy sản đạt 720,00 tấn; thịt hơi xuất chuồng 

đạt 7.540,00 tấn giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha đất trồng trọt đạt 52,00 triệu đồng; 

xã đạt chuẩn nông thôn mới là 5 xã (tăng 05 xã so với năm 2022). Đẩy mạnh huy 

động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội tạo động lực phát triển kinh tế nhanh 

và bền vững; làm tốt công tác thu hút, xã hội hóa và tăng cường các hoạt động 

xúc tiến đầu tư; ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, 

chế biến nông sản công nghệ cao; phát động năm 2023 là năm xóa nhà tạm. Tập 

trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, du 

lịch bản nông thôn, bản Khá xã Sặp Vạt, du lịch cộng đồng xã Mường Lựm, hang 

Chi Đảy… 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo 

dục: tiếp tục phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại hóa, phấn đấu đạt 65,5% trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao năng lực và hiệu 

quả hoạt động của hệ thống y tế, chủ động giám sát, phát hiện, tổ chức triển khai 

có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, dập tắt kịp thời những vùng 

dịch mới phát sinh, không để dịch lớn xảy ra. Số bác sỹ/10.000 dân đạt 6.3 bác 

sỹ, số giường bệnh/10.000 dân đạt 22,9 giường; thực hiện đồng bộ các giải pháp 

để phát triển dân số bền vững, nâng cao chất lượng dân số; nâng cao tỷ lệ tham 

gia bảo hiểm y tế toàn dân; triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ cho 

người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã 

hội và những người có công với cách mạng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo năm 

2023 còn 22,13% (giảm 6,3% so với năm 2022); tiếp tục thực hiện mục tiêu xây 

dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, 

sâu rộng, bền vững, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”; phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các 

danh hiệu văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu 

“Gia đình văn hóa” là 68,50%... 

- Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, huy động sức 

mạnh tổng hợp, xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; kịp thời đấu tranh 

ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các 
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loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động giải quyết, xử lý kịp thời đơn thư khiếu 

nại, tố cáo; thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong 

lực lượng vũ trang của huyện; phấn đấu 95,% cơ quan, doanh nghiệp, trường học 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 85% khu dân cư xã, phường, thị trấn 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, 

văn hóa - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị, bộ máy tổ chức Nhà nước, nâng cao năng lực và sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng 

cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng 

đầu trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; nâng cao công tác cải cách hành 

chính, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đô thị 

thông minh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. 

4. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, ban hành các văn bản quy định về thi đua, 

khen thưởng đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành. Tiếp tục nâng cao chất 

lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Đổi 

mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng 

theo hướng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu 

gương; tăng cường trách nhiệm và vai trò tham mưu của cơ quan làm công tác thi 

đua, khen thưởng. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển 

hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới gắn với việc thực hiện Kết luận số 

01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi 

đua, kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các sáng 

kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, 

nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. 

6. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng nhiệm vụ, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, có trách nhiệm cụ thể hóa 

để thực hiện Chỉ thị này. 

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng tuyên truyền cho các cơ 

quan truyền thông tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng 

tuyên truyền về các nội dung, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện phong 

trào thi đua năm 2023 của các đơn vị, địa phương, kịp thời biểu dương, nhân rộng 

các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền tăng cường tuyên truyền vận động cán 
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bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

Nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do trung 

ương, tỉnh và huyện phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2023. 

9. Giao Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua 

yêu nước, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm 

2023; đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền, kịp 

thời nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong 

trào thi đua yêu nước trên các chuyên trang, chuyên mục, đài phát thanh của huyện 

và cổng thông tin điện tử của huyện. 

10. Phòng Nội vụ chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 

kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2023./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- MTTQ và các Tổ chức XT-XH huyện; 

- Các đơn vị trường học; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, NV, A 05b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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