
UYBANMTFQVI1TNAM CONG HOA xA HQI CHU NGHiA V1T NAM 
TINH BJNH PHUC Doe tap - Tu do - Hanh phiic 

BAN ThU ONG TRU(  
So: .4I /KH-MTTQ-BU BIn/i Phuóc, ngây  3  tháng 03 näm 2021 

KE HOACH 
Phát dng phong trào thi dua thçrc hin thãng 19i nhim vy 

phát triên kinh tê - xi hôi nim 2021, thi dna thii'c hiên tot cuic ban cü' 
dii biêu QuOc hi khóa XV, di biêu Hçui dông nhãn dan cac cap nhim k' 2021 - 2026 

Can cü Chi thj s 13/CT-UBND ngãy 29/12/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh 

v vic phát dng phong trào thi dua thi:rc hin thing 1çi nhirn vii phát triên kinh th 
- xâ hôi nãrn 2021, thi dua thiic hiên t& cuôc bãu cr dai biêu Quôc hi kiióa XV, 

di biêu Hi dng nhân dan các dtp nhirn kS'  2021 - 2026; 

Can cü Quyêt djnh s 242/QD-MTTQ-BTT ngày 4/02/2021 cüa Ban Thumg 

tr1rc MTTQ Vit Nam tinh v vic ban hành ni dung tiêu chI thi dua cOng tác Mt 

trn cüa MTTQVN các huyn, thj, thành phô närn 2021. 

Ban Thung trixc Uy ban MTTQVN tinh BInh Phuâc ban hành Ké hoch 

phát dông phong trào thi dua thirc hin thAng Igi nhirn vi phát triên kinh t - xâ 

hi nàrn 2021, thi dua thrc hiên tM cuôc bu cr dai biu Quc hi khóa XV, di 

biêu Hi dông nhân dan các cap nhirn k' 2021 - 2026, nôi dung ci the nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 
- Phát huy truyn thng thi dua yêu nithc, thirc ti.r giác, tinh than sang t?o 

cüa can b Mt ti-in To quôc Vit Nam các c.p, các tng Rip nhân dan trên rnçi 

linh virc cüa dcii sng xä hi dê thçrc hin thing Igi nhiin vii phát triên kinh tê - 

xã hi näm 2021, gop phAn thirc hin thing igi Nghj quyêt Di hi Dàng b tinh 

1.n thtr XI và Nghj quyt Di hi toàn quc Ian thr XIII cüa Dãng. 

- D.y rn?nh triên khai thçrc hin hiu qua Cuc vn dng "Toàn dan doàn kt 

xãy drng nOng thOn rnó, dO thj van minh", "Ngiri Vit Narn iru tiên dung hang 

Vit Narn"; "Ngui BInh Phithc nói Ru hay, lam vic tot"; phong trào thi dua 

"Doàn kt sang tao, nâng cao nãng sut, chat luçmg, hiu qua, hi nhp quôc tê". 

- Thixc hiên tt các nhiêm vu chun bi và t chüc bâu ccr di biêu Quôc hi 

khóa XV và bu cir dai biêu HDND các cp nhiêm kS'  2021 - 2026 theo tinh thn 

Chi thj sO 45-CT/TW ngãy 20/6/2020 cua Bô ChInh trj và Chi thj sO 03-CT/TU 

ngày 11/12/2020 cüa Ban Thuing vv Tinh üy; bão darn cu5c bâu cü dirge tiên 
hành dan chü, bInh ding, dtng pháp 1ut, an toàn, tit kirn và thirc sir là ngày hi 

cüa toàn dan. 



- Qua dçit thi dua nhäm phát hin nhân to mdi, các tp th din hInh tiên tin, 
guang ngithi t& vic t& trong các tang ló'p nhân dan d nhân rng trong toàn tinh, 
tip tlic phát huy truyn thng yêu nirOc, tto dng lçrc mi cho vic thçrc hin 
thing lqi nhim vii chInh trj cCta tüng dja phuong, don vj. 

2. Yêu cu 
- Phi hcip ehit chê vói chinh quyên các cap, phát huy sirc mtnh 

kMi di doán kt toàn dan trong vic vn dng can b, cong chirc, doàn viên, hi 
viên, viên chCrc, ngui st:r diing lao dng, ngthi lao dng và các tng lop nhân dan 
trong tinh tIch circ huOng Ong và tham gia thçrc hin các phong trào thi dua, các 

cuc 4n dng vOi tinh thin tir giác cao, dt dtxçic hiu qua thit thirc, gop phn 
tIch cçrc vào sir nghip xây dirng và phát trin tinh Binh PhuOc ngãy càng phát 

trin, giàu mnh. 
- HInh thOc thi dua phãi phong phü; ni dung thi dua phãi thit thirc trên tinh 

thn tçr nguyen;  phong trào thi dua dam bão tInh tlr giác, sat diu kin thçrc th cüa 

dja phuong, don vj. Các hot dng phãi duçyc to chOc thit thirc, hiu qua, tiêt 
kim, tránh phô trlxang, hInh thcrc, lang phi... 

II. NO! DUNG THI DUA 
1. Thrc hin hiu qua D an s 01/DA-MTTW-BTT ngây 5/5/20 15 cüa Ban 

ThuOng trirc Uy ban Trung uo'ng MTTQ Vit Nam ye "Dôi mOi cong tác thông 

tin, tuyên truyn cüa MTTQ Vit Nam", tIch circ tuyên truyên và quán trit sâu 
sc trong toàn dan v tu wang cüa Chü tjch Ho ChI Mirth v thi dua ái qu&; Chi 

thj s 1 3/KH-UBND ngày 29/12/2020 cüa IJy ban nhân dan tinh v vic phát dng 
phong trào thi dua thirc hin thing lcd nhim v1i phát trin kinh t - xã hi näm 

2021, thi dua thçrc hin t& cuc bu cO di biéu Quc hi khóa XV, di biu Hi 

dng nhân dan các cap nhim kS'  2021 - 2026; Nghj quyt Di hi Dãng b tinh và 
Nghj quyêt Di hti di biu toàn quc ln thr XIII cüa Dãng. 

* Chi tiêu thuc hiên: 
- Mi UBMTTQVN cap huyn xây dirng It nht 01 phóng sir/1 näm vã 02 bài 

vit/1 näm dim tin, bài giOi thiu các mô hInh, cách lam hay 0 dja phi.rang mInh d 

gi0i thiu h9c tp nhân rng trong h thng Mt trn các cap. 
- Hang tháng, UBMTTQ\TN cp huyn có tir 02 tin hoc 01 bãi viêt trö len 

phán ánh các hot dng cüa Mt trn các d.p và các mO hInh hay, hiu qua cung cp 
cho t biên tp trang website cüa Uy ban MTTQ\TN tinh. 

- 100% UBMTTQVN cp huyn sO dçtng cOng ngh thông tin d tuyên 
truyn và nrn bt Unh hinh du lun trong nhân dan kjp th0i và dt hiu qua gop 
phn xây dçrng và tang cuô'ng khM di doãn kt toàn dan trong tinh. 
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2. Tang cu'ng tuyên truyn, van dông ngu'?i dan nâng cao th1c tir bâo v 
mInh, bâo ye cong dng, thçi'c hin theo quy djnh cüa pháp lut, hu'ng dan cüa B 
Y t và chInh quyn da phuo'ng, hn ch tharn gia các hot dng dông ngui; deo 

kJiu trang khi dn no'i cong cong; tuân thu các bin pháp phông, chng djch bnh; 
nghiêrn ti1c thirc hin vic cách ly, giárn sat y t, phát hin kjp thii các trung hçp 
nghi nhim; tang cuO'ng các hot dng nãng cao strc khOe, the lu'c, tir bâo v sirc 

khOe, khai báo y t tr nguyen,  thông báo kjp thi vi co so y t v tInh hInh strc 

khOe nu có yu t, biu hin nghi nhirn bnh COVID - 19. Song song do, kêu 

gi các doanh nghip, nhà hâo tarn vã các tang lOp nhân dan trên dja bàn üng h 
tiên, lu'ong thuc và trang thiêt bi cho cOng tác phOng, chông dich, nhung khu cách 
ly, nhü'ng trithng hçip dang theo dOi, diu trj bnh Covid - 19. 

* Chi tiêu thuc hiên: 
- 100% UBMTTQVN cp huyn t chOc tuyên truyn tInh hInh djch bnh 

Covid - 19 trên website, ning xâ hi cüa co quan don vj và cá nhân ti dja 

phu'ang. 
- 100% UBMTTQVN cp huyn t chOc vn dng các doanh nghip, nhà 

hão tam và các thng lOp nhân dan trên dja bàn üng h tin, hro'ng thirc và trang 

thit bj cho cOng tác phông, chông djch. 
3. Tip tiic trin khai hiu qua các phong trào thi dua yêu nu'Oc, các Cuc vn 

dng; phát huy tinh than doàn kt, sang to thi dua lao dng san xuât, thirc hành 

tit kim trong các thng lOp nhân dan, tr9ng tarn là thrc hin có hiu qua ni dung 

Cuc vn dng "Toàn dan doàn kt xây dirng nông thôn mOi, dO thj van rninh"; 

Cuc vn dng "NguOi Vit Narn uu tiên dung hang Vit Nam"; Phong trào "Ca 

nuOc chung tay VI nguOi nghèo - Không dê ai bj bO li phIa sau"; Phong 

trào "Doàn kt sang tao, nang cao näng sut, chit luçing, hiu qua, hi nhp quc 

t". Trên Co sO nhirng kt qua dt di.roc, nhrng bài hpc kinh nghim rut ra trong 

qua trInh triên khai các phong trào thi dua, cuc vn dng, cAn xay dirng giãi pháp 

phü hçip, nhân rng rnO hInh rnOi, cách lam hay, sang to d phát huy süc rntnh 

cüa ca h thng chInh trj nhãrn hoàn thành vuçYt các chi tiêu thi dua dâ dê ra theo 

k hoach. 

* Chi tiêu thi.rc hiên: 

- IJBMTTQVN cAp huyn có It nhAt I thOn, Ap duçic cOng nhn khu dan cu' nOng 

thOn kiêu mu theo quy djnh cüa Uy ban nhan dan tinh BInh PhuOc. 

- IJBMTTQVN cAp huyn có It nhAt 1 xâ duc cong nhn dt chuân nOng thôn 

mOi nang cao theo Quyêt djnh cOa Uy ban nhan dan tinh BInh PhuOc. 

- UBMTTQVN CP huyn xãy drng duoc It nhãt I mO hinh, phn vic cii the 

hiu qua trong thirc hin CUC vn dng (xây dirng tuyên du'è'ng giao thông kiêu mu; 

mô hInh bão v rnOi trung, thOn, Ap khOng có h nghèo; giüp nhau giãm nghèo ben 

v&ng..). 
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- Dt chi tiêu 100% s 1uçng xây nhà Di doãn kt theo chucing trInh giám 

1000 h nghèo dng bào dan tc thiu s cüa tinh näm 2021 tinh giao. 
- Môi UBMTTQ\TN cap huyn vn dng xây duçc It nht 5 can nba di doàn 

kt cho h nghèo khó khän v nhà hoc gittp d sinh k cho 20 h nghèo trâ len 

(kbông tInh nguôn h trçl ct.a qu5' "VI ngLrii nghèo" tinh và qu9 cña xâ, phtthng, 
thj trân). 

- 100% khu dan cu dang k vâ thçrc hin có hiu qua, chit hiçng 5 ni dung 
Cuc vn dng "Toàn dan doán kt xây dirng Nông thôn mdi, do thj van minh"; 

trong do có 82,5% gia dInh dt tiêu chun gia dInh van hóa, 61% khu dan cu dt 
tiêu chun Khu dan cu van hóa. 

4. Vn dng nhân dan phát huy quyn lam chci, tham gia xây dçrng Dãng, xay 
dirng ChInh quyn trong sch, ving manh;  chü dng nm bat tam tu, nguyen vQng 
cüa các tng lap nhân dan d phãn ánh, kin nghj kjp thai vâi Dãng và Nhà nhxac; 

bão v quyên và lçii Ich chInh dáng và hqp pháp cüa nguai dan. Tang cu?mg phi 
hqp vâi chInh quyn giâi quyt khiu ni, t cáo cüa cong dan; nâng cao chit 
hxçing cong tác tip dan vá cong tác hOa giãi i co sâ. Thrc hin tt Quy ch giám 
sat và phán bin xã hi. Thirc hin có hiu qua Pháp lnh dan chü xä, phi.thng, 
thj trn, Quy ch dan chj.0 a co sâ; triên khai thirc hin CO hiu qua hixong uOc, quy 

ithc, xây dçrng cuc song tir quân a cong dông dan cu; tiêp ti1c nâng cao chit 
luçing va hiu qua hot dng cüa Ban Thanh tra nhân dan, Ban giám sat du tu cüa 
cong dng và Ban cong tác Mt trn & khu dan cu. 

* Chi tieu thirc hin: 
- 100% UBMTTQVN cap huyn thirc hin hiu qua 03 hlnh thirc gop xây 

drng Dáng, xây dmg chInh quyn theo Quyt djnh s 845-QD/TU ngày 
13/12/2017 cüa Ban Thi.r&ng vii tinh üy, thtrc hin dam báo dung quy trInh. 

- Mi LTBMTTQVN cp huyn chü trI t6 chüc It nht 02 dt giám sat trVc  tiép 
v vic thrc hin các chü tri.rong, chInh sách pháp lut tai  dja phuong. 

- Mi UBMTTQVN cp huyn t chüc phãn bin xâ hi It nht 01 van ban dir 
tháo theo ding quy trInh hir&ng dan. 

- Tham gia t ch&c t& hot dng hOa giái các mu thun trong ni b nhân 
dan, t' 1 bOa giái thánh dt trên 80%. 

5. Thi dua thirc hin tot các nhim vi cüa MTTQVN trong bu cü di biu 
Qu& hi, bu cü di biu HDND các cp tp trung vào các ni dung trQng tam 
nhu: Thirc hin tht cong tác tuyên truyn c& tn di bu ccr; kêt qua bu c& dam báo 
cht krcing, s h.rqng, co cu, thành phn (không phãi bu 1i, bu them); kt thuc 
bâu cCr sam hoc dung th&i gian quy djnh; phi hqp thirc hin tt cOng tác nhân sur, 
dai báo phát buy dan chU và sir lânh do tp trung, thong nht cüa Dãng trong 
cOng tác can b; thçrc hin t& các bu&c ct1a quy trInh hip thixong, các cuc tip 
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x1ic ci.r tn trong vn dng bu cir dam bâo dan chü, diing 1u.t; phát huy strc mnh 

dai doàn kt toàn dan, dông viên các cp, các ngành và các tang 1p nhân dan tIch 

crc tham gia cuc bu cir, dam bâo dung pháp Iut, dan chü, an toàn, tiêt kim, 

that sir trô thành ngày hi cUa toàn dan; tto không khI phn khi, thi dua hoàn 

thành thäng 1çi nhim vçi phát triên kinh t - xà hi nãrn 2021. Thçrc hin tot cong 

tác giárn sat, chü dng to chirc các hInh thtrc giárn sat thIch hçip, sang to trong 

hott dng giám sat cong tác bAu cr; dam báo t& ch d thông tin, báo cáo dày dü, 

kjp thè'i theo quy djnh. 

* Chi tiêu thuc hiên: 

- 100% MTTQ các cap to chirc thirc hin diing 6 ni dung theo 1ut. 

- Co 100% can b Mt trn tharn gia day dü các dt t.p huân cOng tác b.0 ci:r 

theo k hoch cüa UBMTTQVN tinh, Trung uang to chrc. 

- Dtt 95% cCr tn di bâu cü tth len. So lixçing d?i  biêu cap huyn, cap xâ duçc 

bâu theo quy djnh. 

6. Dôi imri cOng tác thi dua khen thiing, tang cithng các hot dng tuyên 

truyên ye cOng tác thi dua khen thithng bang nhiu hInh thirc phong phü, da dtng. 

Tip tic thirc hin t& cOng tác phát hiên, bôi duOng, tOng kêt và nhân rng diên 

hInh tiên tin, nh.t là vic nêu guong, h9c tap ti co quan, dan vj, dja pht.rang, Co 

sâ, coi dày là nhim vi tr9ng tarn trong cOng tác dôi rnâi phuong pháp to chirc chi 

do phong trào thi dua. 

* Chi tiêu thi.rc hiên: 

- 100% UBMTTQVN cap huyn thirc hin tot vic khen thu&ng cho can bô, 

ngui lao dng trçrc tip theo quy djnh. 

- 100% UBMTTQVN cp huyn thçrc hin tt báo cáo mO hInh tiêu biêu, 

diên hInh tiên tiên tai  dja phuong. 

- 100% UBMTTQVN c.p huyn thirc hin 01 bài viêt/qu diia tin, giOi thiu 

các mO hInh, each lam hay a da phi.rong rnInh de giai thiu h9c tp nhan rng 

trong h thông M.t trn các c.p. 

III. TO CHU'C TH1)C HIN 

1. Cp tinh 
Phi hçip vai các t chirc thãnh viên, các sO', ban, ngành và chInh quyên cüa 

tinh to chrc tuyên truyn sãu rng các phong trào, các cuc vein dng do Mitt trn 

TO qu6c Viêt Nam, chInh quyn tinh phát dng; tuyên truyên thi dua 1p  thành tIch 

gop ph.n thirc hin thing lçii nhim vi phát triên kinh tê - xä hi nãm 2021, thi 
dua thu'c hiên tt cuôc b.0 cO' dai biêu Quc hOi khóa XV, dti biêu Hi dOng nhân 

dan các cap nhiêm kS'  2021 —2026. 
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2. Dé ngh các to chuc thãnh viên MTTQVN tinh 
Trên tinh thin ni dung ciia K hoch, chi do, huóng dn h thng ngành 

d9c pMi hçrp vâi Ban Thithng trlrc Uy ban MTTQ Vit Nam cling cap phôi hçip 

triên khai thçrc hin, dng viên doân viên, hi viên tIch circ hwng irng các cuc 

vn dng, các phong trào thi dua yêu nuic a dja phixcing và ti dan vj. 

3. Cap huyn 
Ban Thung trçrc Uy ban MTTQVN cp huyn chü dng pMi hçp vôi cac 

t chtrc thành viên, các ban, ngành, doàn th& chInh quyn cüng cp xãy dçrng k 

ho?ch phát dng các Cuc vn dng, các phong trào thi dua yêu nuc dam bão 

theo các chi tiêu dê ra và phti hçp vOi nhim vçi chInh trj cüa dja phuang. 
* Luu ': K hoch các dan vj lien quan tharn mu'u thirc hin gui ye Ban 

Thi.thng trtrc Uy ban MTTQVN tinh chãm nhãt tru'ó'c 19/03/2021.  Djnh kSi  6 

tháng, 1 narn có ni dung báo cáo kt qua triên khai thrc hin 1ng ghép trong báo 

cáo djnh kS',  gui v Ban Thuông trçrc Uy ban MTTQ tinh BInh Phuuc thông qua: 

Van phông din tr Voffice (rnçic ca quan UBMTTQVN tinh BInh Phuc); hoc 

email: phamhieuthanh123gmail.com  dê tong hçp, báo cáo. M9i chi tit, lien h 

dông chI Phm Hiêu Thanh - Phó Chánh Van phông UBMTTQVN tinh, s din 

thoai: 0933.778.155. 

Trên day là Kê hoch phát dng phong trào thi dua thçrc hin thang lgi 

nhim vii phát trin kinh t - xã hôi nãrn 2021, thi dua thu'c hin tt cuc bu ci:r 

di biêu Quôc hi khóa XV, di biêu Hi dông nhân dan các c.p nhirn kS'  2021 - 

2026 cüa Ban Ththng trçrc Uy ban MTTQVN tinh, dê nghj các to chtrc thành viên 

MTTQ\TN tinh, Ban Thixng trixc Uy ban MTTQVN cap huyn vâ ca sâ trin khai 
thirc hin hiu qua.!. 

TM. BAN THU'CNG TR1XC 
Nol n/if,,: 
- UBTW: BU, VP, BTC, Ban CTPN; 
- Thung trirc Tinh Ciy; UBND tinh; 
- Ban Tuyên giáo Tinh i.iy; Ban Dn vn Tinh üy; 
-Ban TD-KTtinh; 
- TnrOng Cun liii dua mien Dông Narn b (BR-VT); 
- Khôi thi dua so 02; 
- BU. UBMUQVN tinh; 
- Các to chrc thành vién MT tinh; 
- BTT. LJBMTTQVN huyn, thi. diânh phô; 
- LDVP, các LVCMCQ; TD-KTCQ; 
-Luii:VT. 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

