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CHỈ THỊ 
Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi  

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

 

 Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh, thị xã lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm với mục tiêu 

quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành đạt và vượt mức 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Chủ tịch UBND thị xã 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, 

phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đoàn thể chính trị - xã hội 

thị xã, lực lượng vũ trang, các cụm, khối thi đua, các doanh nghiệp trên địa bàn thị 

xã tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/04/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng”; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các 

phong trào thi đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội, sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã. 

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

nước, đặc biệt là đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các phong trào thi đua 

trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, cụ thể: Phong trào “Cả nước chung 

tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và 

phát triển”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị 

bỏ lại phía sau”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở”; các cuộc vận động lớn do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” và các phong trào thi đua do thị xã phát động gắn với việc đẩy mạnh 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

3. Các cấp, các ngành, địa phương cần xác định cụ thể nội dung thi đua, chỉ 

tiêu phấn đấu phù hợp với tình hình thực tiễn; ưu tiên tập trung giải quyết các vấn 



đề cấp bách, khó khăn, phức tạp, tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua lao 

động giỏi, lao động sáng tạo; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 không để lây lan trong cộng đồng; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, phát triển 

công nghiệp; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát 

triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; duy trì tốc độ tăng trưởng và phát 

triển toàn diện nông – lâm – ngư nghiệp; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; 

đẩy mạnh thu ngân sách, huy động vốn để thu hút đầu tư và hợp tác phát triển; tiếp 

tục thực hiện xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội; đẩy nhanh tiến độ việc 

thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ 

Chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo kịp thời, đúng pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, 

đảm bảo tốt về an ninh – chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống 

chính trị vững mạnh toàn diện. 

5. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua; bảo đảm việc 

sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan 

tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn thị xã và cơ quan, đơn vị, địa 

phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá 

hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với chỉ tiêu kế hoạch, sản phẩm cụ 

thể làm ra, giá trị đóng góp cho xã hội và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ 

quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đoàn thể, các 

tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các 

ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cùng cấp, phát huy sức mạnh 

khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động hội viên, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng và tích cực 

tham gia thực hiện các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, 

Đài truyền thanh các xã, phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các 

phong trào thi đua của các ngành, thị xã, địa phương, những kết quả, thành tích nổi 

bật trong việc phát triển kinh tế  - xã hội. Kịp thời đưa tin nêu gương người tốt, 

việc tốt, mô hình mới, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cách làm hay, các mô hình 

mới sản xuất có hiệu quả cao trong các phong trào thi đua. 

8. Giao Phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen 

thưởng thị xã) chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này. 



Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có 

liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

và báo cáo kết quả cho UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:     
- Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- TT Thị ủy; 

- TT HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT thị xã; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp; 

- Lực lượng vũ trang; 

- UBND các xã, phường; 

- Các cụm, khối TĐ thuộc thị xã;   

- Lưu: VT, PNV. (80b) 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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