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Cm TH! 
V vic dy mnh phong trào thi dua nám 2021 theo chü d 

"Nãm khôi phic tang trir&ng và dy mnh phát trin kinh t" 

Trong th?yi gian qua, cong tác thi dna, khen thuâng tüng buâc dixqc di mOi 
theo hithng nâng cao hiu qua, tInh thirc cht, cMng bnh hInh thüc, tiêu clrc 
trong thi dna, khen thithng. Nhiêu phong trào thi dna phát huy duçic hiu qua tIch 
circ, gop phân thçrc hin các chrnmg trInh kinh tê, xã hi, quôc phông, an ninh. 
Cong tác tuyên truyên diên hinh tiên tiên d phát buy duçic hiu qua buâc dAu. 
Tuy nhiên, cong tác thi dua, khen thu&ng con ton tai, han ché: Phong trào thi dna 
chua phát triên dông dêu, lien tic; các ni dung thi dua chua gn vâi thirc hin các 
chi tiêu phát triên kinh tê xä hi; mt so chuyên dê khen thuàng cüa thành phô con 
dan träi, chixa hiu qua; vic phát hin, bôi duong, tuyên truyên và nhân rng din 
hlnh tiên tiên chixa duçic quan tam dung müc... 

D th1rc hin chü d näm 2021 cüa thành pM: "Nàm khoi phiic tang tnr&ng 
và day manh  phát triên kinh té" và khäc phiic nhüng h.n ché trong cOng tác thi 
dua, khen thithng và day math  phong trào thi dna thirc hin thäng igi các chi tiêu 
phát triên kinh tê - xã hi, quôc phOng - an ninh theo chü dê näm 2021 cüa thành 
phô; Chü tjch UBND thành phô yêu câu các khoi, ciim thi dua, các ca quan 
chuyên môn, dcm vj sir nghip thuc UBND thânh phô, UBND các qun, huyn và 
dê nghj các cci quan Dãng, Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam thành phô, cac hi, 
doàn the, ca quan Trung uong dóng trên dja bàn thành phô (sau day gi tat là các 
dan vj, ctja phucmg) thc hin mt sO ni dung cii the nhu sau: 

1. TäPg, cu&ng sir lânh dao  cüa cac cp üy Dãng di vâi cOng tác thi dua, 
khen thu&ng gän vâi vic thirc hin thim vi chInh trj cüa dan vj, dja phucmg. 
Nâng cao vai trO cüa ngi.thi dirng dâu ca quan, dan vj trong vic to chirc triên khai 
các phong trào thi dua. Co kê hoach  thi dua chi tiêt và phü hqp vói dieu kin thrc 
tin dan vj, dja phucing ye thirc hin chü dé nárn 2021 cüa thành phO - "Näm khôi 
phçic tang trixOng và day math  phát triên kinh tê". 

2. fMi mói ni dung, phixang thüc t chuc các phong trào thi dua vOi hInh 
thüc phong phu, da dng, ni dung cii the trên các lTnh vçc theo tinh than chi dao 
cüa Thu tung ChInh phü, Chu tjch Hi dOng Thi dua - Khen thng Trung uo'ng 
ye phát dng các phong trào thi dna yêu nithc nhu: Phong trào thi dua "Ca ni.râc 
chung sue xây dirng nông thôn mâi"; "Doanh nghip hi nh.p và phát triên"; "Ca 
nixàc chung tay vi nguôi ngheo - Không dê ai bj bô lai  phIa sau" và "Can b, cOng 
chüc, viên chüc, nguôi lao dng thi dua thic hin van hóa, cOng sd". Dông thai, rà 
soát, d& mâi khen thrnng chuyên dê; phát dng thi dna thrc hin tot cong tác bâu 
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cCr di biu Quc hi khóa XV và dai  biu Hi dng nhân dan các c.p nhim kS' 
2021 - 2026. 

3. Tuyên truyn, phát hin, bi dung và nhân rng các din hInh tiên tin, 
các mô hInh mói, nhân to mói tü phong trào thi dua; tham gia tIch crc Cuc thi 
viêt ye gucing ngu1i tot, vic tot trong phong trào thi dua yêu nirOc trên dja bàn 
thành phô lan th Ba - nàm 2021 do Hi dông Thi dua - Khen thu&ng thành phô to 
chüc. 

4. Rà soát, süa di các quy djnh v cong tác thi dna, khen thu&ng cho phü 
hcip vâi Lut Thi dna, khen thu&ng và thirc tiên triên khai trén dja bàn thành phô. 
Các khôi, ciim thi dna rà soát, sira dOi 1i tiêu chI xét thi dna näm 2021 cho phü 
hqp theo hithng lay b tiêu chI lam co s& dê dánh giá, phân loai müc d hoàn 
thành nhim vii cüa t.p the lam can cü dê xét, dê nghj thi dua, khen thuOng. 

5. Cüng c, hoân thin, phát huy vai trô, trách nhim th chirc b may và can 
b lam cong tác thi dua, khen thithng tr thành phô den các co s. Nâng cao chat 
1uçTng và hiu qua ho.t dng cüa Hi dông Thi dna - Khen thu&ng các cap và hot 
dng cüa các khôi, cim thi dua. Day manh  vic däng k và np ho so thi dna, 
khen thi.rng trirc tuyên trên hân mêm quãn 1 thi dua, khen thuâng cüa thành 
phô. Tang cu&ng cong tác kiêm tra, thanh tra vic thirc thi pháp 1ut ye thi dua, 
khen thu&ng, kiên quyêt xr 1 nghiêm minh nhüng hành vi vi phm pháp 1ut ye 
thi dua, khen thung. 

6. Giao S Ni vi (Ban Thi dna - Khen thu&ng thành ph) chü trI, phi hcTp 
vâi các don vj, dja phucxng lien quan giüp Chü tjch UBND thành phô kiêm tra, 
don d& và thuig xuyên báo cáo Chü tjch UBND thành phô kêt qua thirc hin 
Chi thj nay.!. 

No'i nhn: 
- Hi dong TDKT Trung uong (b/c); 
- Ban TDKT Trung ucyng (b/c); 
- Ciim tru&ng CTD 5 TP trrc thuc Trung ixng (b/c); 
- TI Thành üy (b/c); 
- TT HDND TP (b/c); 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các sâ, ban, ngành, hi, doãn th TP; 
- UBND các qun, huyn; 
- Các cci quan, dcm vj TW trn dja bàn TP; 
- C6ng Thông tin din tCr TP; 
- Ban TDKT TP; 
-Luu:VT,SNV. 
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