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CHỈ THỊ«
về việc phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm thành lập
Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệm 70 năm
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
ễ
(11 /6/1948 - 11/6/2018)

Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua
ái quốc đế khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và
vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi
khác. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn được Đảng
và Nhà nước ta phát triển và vận dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách
mạng.
Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố
đã có những chuyên biên tích cực. Truyên thông thi đua yêu nước của Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân Thành phố đã tạo nên sức manh tổng hợp, góp phần quan
trọng trong việc thực hiện thẳng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Thiết thực kỷ niệm 70
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 70
năm thành ỉập Viện Huân chương, ủy ban nhân dân thành phố phát động phong
trào thi đua với các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 thống 4 năm 2014 của
Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, trong đó chú trọng tăng
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và
sự phối hợp của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể
quần chúng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tầng ỉớp nhân dân
Thành phố trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, tác dụng của phong trào thi đua
yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức
mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, phấn đấu
thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017
và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong
trào thi đua trọng tâm "Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mói" giai
đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua "Giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016 2020, phong trào thi đua "Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Thành phố
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đổi mới - phát triển" giai đoạn 2017 - 2022, phong trào thi đua "Thanh niên Thành
phố khởi nghiệp - lập nghiệp" giai đoạn 2017 - 2022 làm nòiig cốt cho các phong
trào thi đua yêu nước của Thành phổ trong thời gian tói.
3. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập
Viện Huân, chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra Lòi kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) bằng các công
trình thiết thực, các phong trào thi đua đem lại hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng,
biếu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các
gương "người tốt, việc tốt", "gương thầm lặng mà cao cả" trong các phong trào thi
đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong "Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
4. Tổ chức thực hiện:
a) Thủ trưởng các sở, ban ngành, các Tổng công ty, công ty và các cơ quan,
đơn vị thuộc Thành r>hổ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nội
dung Chỉ thị này xây dụng kế hoạch phát động phong trào thi đua, triển khai các
công trình thi đua chào mừng gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm
của cơ quan, đơn vị và địa phương; tổ chức đăng ký thi đua và báo cáo định kỳ
tiến độ thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo quy định về ủy ban nhân
dân thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố).
b) Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể
chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, phối họp chặt chẽ với cấp ủy
Đảng và chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức tuyên truyền sâu rộng
trong các tổ chức đoàn thể quần chúng, trong đoàn viên, hội viên tích cực tham gia
các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện công tác bình chọn, giới thiệu và tuyên
dương nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2018.
c) Cụm trưởng, Khối trưởng cụm, khối thi đua trực thuộc Thành phố tổ chức
triển khai thực hiện các nội dung của phong trào thi đua và các hoạt động đến từng
đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua. Phát huy và vận dụng các nội dung sính
hoạt chuyên đề thành công trình có hiệu quả, góp phần giải quyết nhũng khó khăn
vướng măc trong triên khai thực hiện nhiệm vụ.
d). Giao Sở Thông tin và Truyền thông phổi họp với Ban Tuyên giáo thành
ủy, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, chi đạo các cơ quan báo đài của Thành
phố đấy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, kịp
thời mở chuyên mục giới thiệu các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào
thi đua yêu nước; tổ chức giao lưu các gương điển hình tiên tiến trên Đài Truyền
hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố.
đ) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp
với Hội đông Thi đua - Khen thưởng các sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố, Cụm
trưởng, Khối trưởng cụm, khối thi đua trực thuộc Thành phổ xây dựng kế hoạch tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 2

17/9/2017) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua
ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) một cách thiết thực và hiệu quả. Phối hợp với Văn
phòng ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện Chỉ thị này; giúp Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng thành phố thấm định thành tích để xem xét biểu dương, khen
thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thòi đối với những công
trình thi đua tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp tích cực
trong phong trào thi đua của Thành phố.
ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn
thể, Tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân
dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo tổng kết
hoạt động kỷ niệm 70 nărn vào ngày 30/5/2018 qua Ban thi đua Khen thưởng
(SơNộivụ)ề/. '
Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua - Khen thường Trung ươneiAđè
- ủy ban Trung ương MTTQ Việt M am;
b/c
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, cảc PCT;
- ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TP;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Sở, ban, ngành Thành phố;
- ủy ban nhân dân các quận - huyện;
-VP HĐND Thành phố;
'
f
" Các cơ quan, đơn vị ừực thuộc UBND Thành phố;
- Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Thành phố;
- Các cơ quan báo, đài;
- Sờ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng (SNV) (10 bản);
- VPƯB: CPVP; các Phòng CV; TTCB;

Nguyễn Thành Phong

- Lưu: VT, (VX/Tr).JM5
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