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CHỈ THỊ
lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2015

-----

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 85 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015), 40 
năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2015), 40 năm 
Ngày  giải  phóng  hoàn  toàn  miền  Nam,  thống  nhất  đất  nước  (30/4/1975  – 
30/4/2015),  125  năm  Ngày  sinh  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  (19/5/1890  – 
19/5/2015),  70  năm Cách mạng  tháng Tám thành công và  Quốc khánh 2/9 
(02/9/1945 – 02/9/2015); Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để thiết thực chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trên, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương phát động phong trào thi đua yêu nước một cách 
sâu rộng trong tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị với những mục 
tiêu cụ thể sau đây:

1. Từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị đề ra những biện pháp tích 
cực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ đề ra trong năm 2015, đồng thời nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất 
các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ cấp mình.

2. Ngoài việc phấn đấu tích cực để sớm hoàn thành các công trình trọng 
điểm của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; từng cơ quan, đơn vị, mỗi khu 
phố, thôn chọn và triển khai thực hiện 01 công trình hoặc việc làm cụ thể, có ý 
nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực gắn với phong trào thi đua  “Chung sức,  
chung lòng xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “giảm 
nghèo”; phong trào làm giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ,…

Trong đó, từ nay cho đến chậm nhất ngày 30/4/2015, thi đua làm thật tốt 
một số việc cụ thể:

- Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc đề nghị công nhân danh hiệu cao quý 
Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trong phạm vi toàn tỉnh.

- Phát động mạnh mẽ phong trào hỗ trợ giúp 100% gia đình có công 
với cách mạng (thuộc diện neo đơn), và có ít nhất 30% số hộ nhân dân thuộc 
diện bảo trợ xã hội có mức sống cao hơn chuẩn hộ nghèo.  Đồng thời,  có 
biện pháp cụ thể, thiết thực để hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng 
nằm trong diện hộ nghèo còn lại có điều kiện vươn lên thoát nghèo.
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- Phấn đấu hoàn thành việc xây dựng mới nhà ở cho 100% đối tượng và 
sửa chữa nhà ở cho trên 50% đối tượng thuộc diện gia đình có công với cách 
mạng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

3. Gắn với phong trào thi đua, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên 
truyền, văn hóa, thể thao, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với khí thế sôi nổi, 
phấn khích hướng về Đại hội Đảng các cấp và những ngày lễ lớn của cả nước 
và địa phương.

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị tất cả các cấp ủy trực thuộc, các ban cán 
sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có kế hoạch lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt; 
chậm nhất đến ngày 20/01/2015 có báo cáo tình hình đăng ký công trình, phần 
việc về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và Ủy ban nhân dân 
tỉnh để theo dõi.

Giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở 
Nội vụ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./-

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng + Vụ VII;
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T79;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng + T78;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + Vụ III;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu)

Huỳnh Văn Tí
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