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PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 

Chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2024 

 

Thực hiện 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; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021 

của UBND tỉnh Lai Châu về việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế, xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Kế hoạch số 224-KH/HU ngày 11/10/2022 của Huyện 

ủy Phong Thổ về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/6/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2024; các sự 

kiện kỷ niệm của huyện trong năm 2024, Phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, 

nhân dân các dân tộc trong huyện đã có những bước chuyển biến tích cực, thực sự 

là động lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh 

tế - xã hội, tạo tiền đề tiếp tục ổn định và phát triển giai đoạn (2021- 2025). 

Năm 2024 cùng với kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của tỉnh Lai 

Châu. Để triển khai thực hiện tốt các sự kiện trong năm 2024; đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. UBND 

huyện Phong Thổ phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực từ nay đến ngày 

31/12/2023, với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện 

Phong Thổ đoàn kết, đổi mới sáng tạo, quyết tâm thi đua trên các lĩnh vực, lập 

thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lịch sử trong năm 2024; phấn đấu 

đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, đưa huyện Phong Thổ thoát nhèo 

vào năm 2025”. Nội dung cụ thể sau: 

I. NỘI DUNG THI ĐUA 

Thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh, huyện trong 

năm 2024, cụ thể: kỷ niệm 115 năm xây dựng và phát triển của tỉnh (28/6/1909-

28/6/2024); 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2024); 20 năm 

chia tách, thành lập tỉnh (22/9/2002-22/9/2024); 74 năm thành lập Đảng bộ huyện 

(01/10/1950-01/10/2024); 70 năm ngày giải phóng huyện Phong Thổ 

(29/10/1954-29/10/2024); thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

II. MỤC TIÊU 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, lý tưởng 

và đạo đức cách mạng trong toàn Đảng bộ huyện; tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, 
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truyền thống anh hùng cách mạng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện 

Phong Thổ nói riêng và của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nói 

chung; nâng cao nhận thức và hành động, niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất 

nước, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; quyết tâm đổi mới, sáng tạo; nêu 

cao ý thức, ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh 

phúc, góp phần đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững; đưa Phong Thổ thoát 

nghèo vào năm 2025. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt 

sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các chủ trương của Đảng, 

chính sách Pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua, Khen thưởng làm cho 

phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên 

của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị và cá nhân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

Nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào 

thi đua "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành tích 

xuất sắc chào mừng các sự kiện lịch sử trong năm 2024", gắn phong trào thi đua 

với việc tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh"; Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn huyện. Thường xuyên quan 

tâm phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt với tiêu đề sát 

thực, dễ hiểu, dễ nhớ, thực hiện có hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng 

các điển hình tiên tiến; gương "người tốt, việc tốt" tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ 

vũ mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, quyết tâm phấn 

đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn 

vị hàng năm. 

2. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

(2021-2025), các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền phải 

đề ra được các mục tiêu thi đua, hướng phong trào thi đua vào những nhiệm vụ trọng 

tâm có tính đột phá nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đạt tốc độ tăng 

trưởng hợp lý và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, cụ thể: 

 - Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn 

mới, gắn phong trào thi đua với thực hiện các nội dung “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các phong trào, các cuộc vận động do 

các cấp các ngành và các đoàn thể đang triển khai thực hiện tạo ra động lực mới 

cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Huy động nguồn lực, tập 

trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hoàn 

chỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện thắng lợi các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới; góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh 

thần cho người dân trên địa huyện.  

- Phát triển nâng cao chất lượng các chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hóa, xã hội; 

tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; mở rộng và nâng cao chất 

lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, đáp ứng 
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tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. 

- Tập trung thực hiện tốt các chương trình, chính sách giảm nghèo bảo đảm 

tính bền vững, các chương trình, dự án hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 

các chương trình và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường huy 

động nguồn lực xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo. 

- Đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ 

quốc” đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên 

giới, chủ quyền lãnh thổ Quốc gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, 

đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội 

trên địa bàn huyện. 

- Tập trung nguồn lực, hoàn thành xây dựng một số công trình trọng điểm 

chào mừng các sự kiện lịch sử, trọng tâm là: Đẩy nhanh việc chỉnh trang các khu 

dân cư, khu phố văn minh mang đậm đà bản sắc dân tộc; đầu tư xây dựng một số 

công trình gắn biển công trình chào mừng các sự kiện lịch sử và trực tiếp phục vụ 

các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử năm 2024. Cấp huyện lựa chọn 01 công 

trình trọng điểm, đồng thời mỗi xã, thị trấn lựa chọn 01 công trình, vận động nhân 

dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước tập trung xây dựng công trình có ý nghĩa 

thiết thực phục vụ kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn để chào mừng 

các sự kiện lịch sử của tỉnh, của huyện trong năm 2024. 

- Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Chú trọng chăm lo, nâng 

cao đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu vùng 

xa, vùng đặc biệt khó khăn; phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm cho các hộ 

nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện vào năm 2024.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp các 

sự kiện lịch sử trong năm 2024. 

3. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện Kết 

luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và hệ thống chính trị. Củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, 

Nhà nước và chế độ; huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia 

và hưởng ứng tích cực các phong tào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các tầng lớp 

Nhân dân; phấn đấu giữ vững các danh hiệu cao quý đã đạt được, đồng thời lựa 

chọn, đổi mới nội dung các phong trào thi đua, tăng cường nâng cao nhận thức 

của các tầng lớp Nhân dân về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành 

chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục 

hành chính. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo các 

vấn đề bức xúc trong nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường 
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xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao chất lượng, quản lý điều hành của chính 

quyền cơ sở; phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, đề cao trách nhiệm của người 

đứng đầu trong thực thi công vụ.  

 5. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền đậm nét kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của huyện trong 

năm 2024 thông qua các tin, bài, hệ thống pa nô, áp phích,… đồng thời đẩy mạnh 

tuyên tuyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng, đặc biệt là tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc, tăng thời lượng 

phát sóng để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình nhân tố 

mới, tạo không khí sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025. 

Phong trào thi đua được triển khai, thực hiện từ nay đến ngày 31/12/2023. 

Kết thúc phong trào thi đua, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện tổ chức tổng 

kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo phong trào 

thi đua; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện phong trào thi đua. 

Với tinh thần đó UBND huyện Phong Thổ kêu gọi tới toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc 

trong toàn huyện phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí 

tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nội 

dung thi đua, chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử trong năm 2024./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ;  

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các DN, HTX trên địa bàn huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
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