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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2696/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2019

KE HOẠCH
Tổ chức thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua Cụm thi đua 5 Thành phố
trực thuộc Trung ương năm 2019

Cản cứ Nộ ì dung ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua 5 Thanh phỗ trực thuộc
Trung ương năm 2019; Thực hiện Nghị quỵct^Bố 4Ộ/NQ-HĐN0Ệ rigày 07 tháng 12

Dầm 20] 8 c-ũa Hội đong Nliân dan thành phố yề nhiệm vụ kinh tể - vân hóa - xã hội

Hãm 2019;

ủy ban nhân dân thành phố ban hành Ke hoạch tổ chức thực Kiên chi tiêu giao uớc
thi đua Cụm thi đua 5 Thành pho trực thuộc Trung ưong, cụ thể như sau:
EL MỤC ĐÍCH, YÊU CẨU:

1. Mục dỉcli:
Tiếp tục đổi mới công tác Tlìi đua, khen thưởng theo tỉnh thần Chỉ thị
số 34-CT/TW ngày 07 thầQg 4 dám 2014 của Bộ Chính trị; Chì "thị số 25-ỪĨ7TU Ịigày 12
tháng tì năm 2014 của Ban Thưàng vụ Thảnh ủy. Tập trung và bám sát việc triển khai
thực: hiện 7 phương trình đột phá thục hiện Nghi quyết Đại hội X Đáiig bộ thảnh phố
và các chì tỉỀu kinh tế - xã hội năm 2019, dự báo nậm 2020.
Triền khai thực hiện hiệu quá KẾt luận số 21-KL/T\V của .Bộ Chính trị và
Nghị quỵểt số 54/2018/QH14 của Quốc hộỉ về cợ chế, chính sách đặc thù phát triển
thành phố Hồ Chỉ Minh, tạo động lự3& vá cơ chế mới thúc đẩy tãng trướng kinh tể
xã hội thảnh phố nhanh vã bền vững, đóng góp nhiều hem cho cả nước và nâng cao
chất lượng đời sổng nhàn dặn thành phố trong nãm 2019.
Cài cặch mạnh mê thù tục hành chính, đay nhanh tiến trình xây dựng đô thị

thông mitih, chính quyền điện tử, Giữ vững ồn dịiih chính trị, trật tự an loàn xã hội.
mờ rông và nâng can hiệu quả hoạt động đoi ngoại và hội nhập quoc tc.
2. YÊU c ầ u :

Tảiig cưởng cÔTiặ tác kiếm tra, giám sát việc to chức thực hiện và hưởng ủng. các
phong trảo thi dua đê phong trào đi vào thực chât, hiệu quả và là động lực đê góp
phẩn thực [liên các mục tiêu, nhiệm vụ phát triền kính tể xã hội của thành phô.
Việc thục hiện Phong trào thi dua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm Irong các

phong tráo thi đụa cúa các £Ở. baiij ngành, đoàn thể, quậtụ huyện, Tông công ty, cống

íy, cơ qưan, đon vị trực íhưộc thành phé-

Việc còng nhặn, biểu dưcmg, khen thướng phái ihực chất, khách quan, tạo dộng
lực thúc đây Phóng trào thi đua hàng năm và tổng kết giai đợạn, đàm bảo eỈỊẩt lượng
vả hiệu quà thiết thực trong thực hiện phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích.
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II NỘI DUNG, GIẢI PHẢP IHựC HIỆN CÁC CHỈ TIỂU VÀ TỎ CHỨC
PHONG THÀO THI ĐUA NĂM 2019:
1. Thi đua phát triển kinh tể - xã hội, đám bào quổc phòng - an ninh:

1-1. Sở Tài chính: tham mưu đề xuất chi đạo thực hiện chi tiêu
- Thu ngân sách nhà nước đạt vả VƯỢT 399.125 ty đồng theo Nghị quyết

số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 nãm 20] 8 của Hội đông nhân dàn thảnh phố về
dự toán thu ngân sách nhà nước; Ihu - chi ngân sách thành phố năm 2019;
- Tham mưu Kế hoạch phát độne; và tổ chức tổng kết ph.ong trào thi đua cao
điểm "Quyết tâm hoàn thành xuất sắc công tác thu nộp ngân sách Nhả nước

nâm 2019" (từ 01/10/2019 đến 30/12/2019);

1.2. Sỏ" KỂ hoạch và Đầu tir: tham mưu đề xuất chí đạo thực hiện chỉ tiêu.
- Tốc độ tàng trường tong sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP)

tăng 8J% - 8.5% ;
- Tổng giá trị kim ngạch xuẩt khẩu: 38,29 tỳ USD;
- Phối hợp cục Thống kê rả soát tồng thu nhập bình quản đầu người (GRDP)
năm 2019 thành phố đạt và vượt 6.000 USD (sổ liệu năm 2018);
- Thành lập doanh nghiệp mới: 46.200 doanh nghiệp; tổng sổ vốn đẩu tu
973.651 tỷ đồng (lẩy két quả sô cùng kỳ năm 2018).
1.3* Sở Lao cĩộng - Thương binh và Xã hội: tham mưu đề xuất chì dạo thực
hiện chi tiêu
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 0,7% nãm, tương, ứng giảm 15.750 hộ nghèo/năm, tỳ lệ hộ
nghèo là 1,07%, tỷ lệ hộ cân nghèo giảm bình quân 0,9%/năm, tương ứng giảm 20.220 hộ
cận nghèo/năm, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,9% ( theo chnân Chương trùih giảm nghèo mới của
thành phố từ nãm 2019);
- Tồng số người lao động được giải quyết việc làm 300.000 lao động, trong đó
việc lảm mới cho 130.000 lao độna.
1.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp: tham mưu để xuất chi đạo
thực hiện chì tiêu xã đạt chuẩn nỏne. thôn mới đạt ti lệ 96,42% (ĩấy kết quả sổ củng kỳ'
nám 20ỈS); báo cáo các mò hình mới, các điền hình xuất sắc tiêu biểu trong phong
trào "Cà thành phổ chung sức xây dựng nông thôn Iĩiới".
về

1.5. Sở Y tế: tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện chì tiêu xã đạt chuẩn quốc gia
V tể đạỉ tỳ tệ ỉ00%.

1.6. Sở Giáo dục vả Đào tạo: tham mưu đề xuất chi đạo thực hiện chỉ tiêu
trường học đạt chuẩn quốc gia trong nãm 2019 là 19 trường.
1.7. Sỏ- Du lịch: tham mưu dề xuất chỉ đạo thực hiện chì tiêu thu hút khách du
lịch đạt 36.500.000 người (lẩy kết quả sô cùng kỳ năm 2018).
1.8. Ban an toàn giao thông thành phố: phối hợp Công an thành phố tham mưu
đê xuảt chỉ đạo thực hiện giảm tai nạn giao thông trên 03 tiêu chí (lẩy kết quả sổ cùng
kỳ nãtn 2018)
- Tổng sổ vụ tai nạn giao thông giảm so với nảrn trước 3.30? vụ:
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- Tòng số người chết giảm so với Ììãm ưirớc 624 vụ;
- Tóng số người bỊ thương giâm so với năm tniỏc 2*286 vụ-f
- Phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố xây dựng kệ hoạch sơ két
phong ưào thi đua "Bảo đảm an toàn giao thông".
1.9. Cong an ỉhãnh phô: tham, mưu đề xuất chi đạo thực hiận đâm báo an ninh
chính trị vả trận tự an tọảtt xã hội (ỉẳy kết quả Sờ cừng kỳ năm 20Ị8)
- Tổng số vụ phạm pháp hình sự giâm so vởi năm trước 4.576 vụ\
- Tồng số phường, xã, thị trấn không có người nghiện ma túy tăng so với năm
trưởc 9phường:
- Tồng sổ vụ cháy nổ giám so với năm trước 472 vụ;
- Phổi hợp Ban Thi đua - Khái thưởng thànlì phổ xảy dựng kể hoạch phát động
phong trào thi đua cao điểm "Gĩàm phạm pháp hinh sụ trên địa bản thành phố"
(từ ũi/pi9 đển 30/í 2/2019).
'
1.10. Bộ Tư lệnh thành phố: tham mưu đề xuất chi đạo thực hiện còng tác giảo dục,
bải dưỡng kián thức quốc phòng cho các đối tượng (lây kểt quả sể cùng kỳ năm 2018):
- Giáo đục, bồi dường kiến thửc quốc phòng cho eốc đối lượng chi tiêu 45.Ỉ80 người\
- Thực hiện chi lìẻu tuyền quân 100%.
1.11. Sở Nội VIK tham, mưu đề xuất chì đạo thực hiện công tác cải cách hành chính

- Chỉ sổ Cải cách hành chính PAR índex hạng 10/63 tính, thành phố, đạt từ so
dicm trở lẽn;
- Chì số năng lực cạnh tranh cấp linh PC1 hạng 5/63 tỉnh, thành phổ, đại loại rẩí tốt;
- Chi sổ hiệu quả quàn trì hành chính công cấp tỉnh PAPI hạng 20/63 tinh, thành phố,
đạt nhóm cao nhất.
142. Sở Tài Nguyên và MÔI trưỉmgi phổi hợp Tổng Công ty cắp nước Sài Gòn
Trách nhiẹm hừu hạn Một ihảnh viên tham mưu đề xuắt chì đạo thực hiện
- Tỷ lệ hộ dần dùng mrởc sạch đạt 100%;
- Tỳ lệ Khu chế xuất, Khu công nghiệp đang hoạt động cố hệ thổng xử ĩý nước thải
Tập trung đạt chuân mối trường đạt \ 00%,
1-13, Đe nghị Ban Nội chính Thảnh ùy: ẹung cẩp các nội dung cụ thể

- Các vận bàn chi đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng làng phí;
- Xừ ỉỹ kịp thời các phãíi ánh, tổ cáo tham nhùne;, đảm bào thời gian quy dính
của Luật Khiếu nại tố cáo ká từ khi có thÔTìg tin.
Theo Hưứng dần sổ 2Ó94/HD-BTĐKT ngày 08 tliáig 1 1 năm 2018 của Ban Thi đua
- Khen thưởng Trung ương về íổ chửi bình xét thi đua Cụm thi đua các tinh, thành
phò trực thuộc Trung ương, các chì liêu đẫng ký thực hiện năm 2019, cử vượt \%
kể hoạch thì được thuồng 1% điểm chuẩn của: tièu chí đó, nhưng không vượt quả 10%

điẻm chuân của từng tiêu chi
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2. Thi dua 1 hực hiện cbií trirưĩig của Eỉãngt cỉiínli sách và pháp luật cua Nhà

nuứu; xây dụng Đang và hệ thông chính tri
2.1. Cơ quan thường trựe lĩội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phổ (Ban Thi đua -

Khetr thìiỡrtg thành phô) phôi hợp Ban Tuyên giảo Thành ủy, Ban Tô chức Thành ủy đánh
giá kểt quà thực hiện các nội đung:
a) Ngliị. quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giảm biên chế vả cơ cẩu lại
đội ngũ cần bộ, công chúc, viên chức;

b) Ngh| quyết so 18/NQ-TẠV ngày 25/10/2017 Hội Tíữhì lằn thử sản Ran Chấp hạnh

Trung ương một số vẩn đề tiếp tục đổi mớì, sắp xếp to chức bộ naáỵ của hệ thống
chính trị tính gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
c) Tổ chức triển kbtii có hiệu quà Jiăni "Dãn vận chính quvền"
d) Tố chửc triển khai thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chinh trị về
tập và lảm theo tư tưởng, đạo đửc, phong cách Hồ Chí Minh"

LlHọc

- Có vãn bản triển khai hướng đan tổ chức phong trào thí đua, cong tác khem thưởng vể
"Học lập và làm theo tư tuỏng, đạo đửc, phong cách Hồ Chí Minh"
- Tỏ chức gặp mặt biểu đương gương điển hình tiên tiến "Học tập và làm theo
rư rường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
đ) Tý lệ tồ chức co sở Đảng trong sạch, vững mạnh trotig nắm 2019 đạt từ 45%
trờ lẽn.
2.2. ĐỂ nghị ủy ban Mặt irận Tổ quốc Việt Nam thảnh phố và các tổ chức
đoàn thề phình trị - xã hội lập trung phấn đâu hoàn thảnh xuất săc nhiệm vụ "Tổ chức
đoản thê đạt vũng manh, xuất sẳc': năm. 2019.
3. Thi đua thực hiện các nhiệm vọ Quản lý Nhà nước về công tác

thi đua, khen tliưỏiig:

Cơ quan thưởng trực Hội đổng Thi đưa - Khen thường thành phổ (Ran Thi đuaKhen thường thành phố) phối hợp các cơ quan chức năng thuộc thành phố tham mưu
đề xuẩt chỉ đạo thực hiện cắc nội dung tụ thể sau:
3.1. Tổ chức rả soát các vãn bán lãnh đạo, chi đạo rhực hiện công tác thì đua. khen
thưởng theo đứng quy địĩih; sơ kết 05 năm thực tiiẹn Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ
Chinh ưị. Chỉ thị số 25-CT7TU của Ban Thường vụ Thàiih ủy về liếp tục đồi mới
cỗìig tác thi đua. khen thưởnồi Hội nghị đìcn hỉnh tiên tiến các cấp giai đoạn 2015 2019 tiến tới Dại hội Thi đưa yêu nước thảnh phố lần thử VJL
3,& Phố ị bợp với các cơ quan thường trực tồ chức sớ kết, tong kết 03 phong trào
do Thủ tướng Chính phù phát động: phong trào thi đua "Cà nước chung súc xây dựng
nông thôn mới"; phong trào thi đua "Cá niĩỚG chung tay vì người nghèạ - Khống iđể ai
bị bỏ lại phía sau": phong trào thí đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát ttìển";
tham mưu phát động phong trào thi đua "Cản bộ, công chúc, viên chúc thi đua thực hiện
văn hỏa công 5Ở".
3.3. Cán cứ các chi tiêu kình tế - vãn hóa - xà hội, an nính quốc phònt: đã đủng
kỷ Hội liồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cụm thi đua 5 Thành phô trực
thuộc TruIILĩ ưong tham mưu đề xuất phát động, triển khai các phong trào thi đua rhco
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đợt, chuyên đề, thi đua đặc biệt đề hoàn thành thảng lạì nhiệm vụ của Ihàiih phổ Irong
năm 201% cụ thể:
- Sơ kết phong trào thi đua "Bảo đảm an toàn giao thông";
- Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua Cảí cách hảnh chính;
- Phát động và tổ chức tống kết phong, trào thi đua caọ điếm "Quyết tâm hoàn
tbàiih xuất sẳc công tác thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2019:' (lừ 0 Ĩ/10/201 y dển
30/12/2019);
- Phát động và lổ chức tổng kết phong tráo ĩhi dua cao điểm "Giảm phạm pháp
hình sự trên địa bản thành phố" (từ ũ 1/8/2019 đến 30/12/2019);
'
- Phát đông và Êố chức tong kểt phong trào thi đưa cao điểm "Đảm báo An toàn
thực phẩm trên địa bốn thành phổ" (từ 01/8/2019 đến 30/12/20 ] 9).
3.4. Tham mưu tố chức sư kểt tông tác tuyên truyền phong trảo thí đua yêu nước và
nhân rộng điên hỉnh tiên tiểu trên địa bàn thành phỏ gỉai đoạn 2017 - 201-S với Ban Tuycn
giáo Thảnh uys Sở Thông tin và Truyền điông; ủy ban Mặt irận Tổ quốc Việt Nam thành

phố và cấc tổ chức đoồn thể chiih trị - xả hội; Đài Truyền hình thành phố, Đàì Tiêng nồi
nhân dân thảnh phô, Báo Sài Gòn Giải phỗng.

3.5. Thẩm đính hồ 90 khen thưởng đúng quy đĩnh pháp luật: cỏ 100% hồ sơ trinh
cấp Nhà Iiưởc được duvệt; cỏ tỷ lệ khen thưởng cấp Nhà nước cho người lao động trực
tiếp tăng so với năm trước 20%; khen thucrng cấp linh cho người lao động trực tíểp
dạt 60% trở lén.
IIL KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Kinh phí tồ chức sơ kết, tồng kết các phong trào thi đua yểứ nưóc cúa thành phổ
và chương trình tuyên truyền phong trào thi đua, nhẩn rộng điển hình tiên tiến chỉ từ
nguồn trích 20% của Quỹ Thí đua, khen thường thảnh phố,
rv. TÒ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trường các sờ; ban, ngảnh, đơn vị được phân còng lập trung và chủ
độĩíg chi đạo, điều hành ihực hiện có hiệu quá các nhiệm vụ, giải pháp dà íiêú
trong Kê hoạch. Xác định rõ mục tiêu, ĩỉhiệĩn vụ, lộ trình, đầu mối thực hiệỊl và chịu
trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch ủy ban nhân dân mành phố về kết quả thực
hiện các mục tiẻu, chì tiêu ítuợcỊ giao, Nghiện óửú cảc giải pháp, tham muu đề xuất
Thường trực ủy ban nhân dân thảnh phố triên khai phát động phong trào thi đua
nhầm hoàn thành đạl và vượt các nhiệm vụ, chi tiêu kinh tế - vãn hứa - xã hộỉ,
quỏc phòng an ninh năm 2019.
Tànẹ cuờng phối hợp triển khai thực hiện với các Bộ ngành Trung ương, các
Sở, ngành, địa phương liên quan; phoi hợp chặt che với các Ban cùa Thành ữy,
ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàĩi thê để Thực hiện tháng, lợi
các mục tiêu, lứạệm vụ dã đề ra.
Thường xuyên kiềm tráj giám sái tiển độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ
tiêu được phân công; tầ chức giao ban hảng tháng kiểm điểm tình hình thực hiện
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Kẻ hoạch, chù độna, xử lý theo thLẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải
pháp nhằm xử 3ý kịp thời đoi với nhừrtg vấn de phát sinh.
Đánh giá, bảo cáo tỉnh hình thực hiện Ke hoạch hảng quý, gửi Cơ quan
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thường thành phổ (Ban Thi đua Khen thưởng thành phố) trước ngày 20 tháng cuối quỷ đê tong hợp, báo cáo
Thường trực ủy ban nhân dân thành phô, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành
phổ tại các Phiên họp thường kỳ của quý.
2. Các Sờ, ngành, quận, huyện, đơn vị có trách nhiệm tổng kct, đánh giá tình
hình thục hiện Ke hoạch phát động phon£ trảo thi đua trone phạm vi chức năng,
nhiệm vụ được giao.
3. Cơ quan Thirờng trực ĩ ỉội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phó (Ban Thi đua
- Khen thưởng thành phố) phổi hợp với các thành viên Hội đồng Thi đưa Khen thưởng thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đổc. sơ kết, tổng kểt vả bảo cảo thường
xuyên, kịp thời vể tình hình, tiên độ triển khai và kết quá thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu
kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh; sơ kết, tổng kết, nhân điển hình tiên

tiến các phong trào thi đua của trung ương và thảnh phố; giúp Hội đông Thi đua Khen thuởng thảnh phố thảm định thành tích để xem xét biểu đương, khen thường và
đề nghị cấp rrên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thê, cã nhân cỏ
thảnh tích xuất sắc đỏng góp tích cực trong phong trào thi đua của thành phô.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC
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