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CHỈ THỊ  

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016 

------ 
 

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 

2021. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 sẽ có tác động rất lớn đến 

kết quả thực hiện của cả nhiệm kỳ. 

Để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016, 

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 chủ động xây dựng kế 

hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng cấp mình và của 

cấp trên; trong đó, chú ý 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 2016. 

2. Từng cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt đầy đủ và nghiêm túc Nghị 

quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sớm đưa nghị quyết của 

Đảng vào thực tiễn cuộc sống; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với 

tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất. 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã 

hội, hội quần chúng các cấp có những hoạt động cụ thể hướng về cơ sở, chọn 

từ 1 đến 2 cơ sở yếu kém để tập trung củng cố, xây dựng hoặc những vụ việc 

nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết, khắc phục, tạo sự đồng thuận 

trong nội bộ và dư luận xã hội. 

3. Gắn chặt phong trào thi đua năm 2016 với việc thực hiện Chỉ thị số 34-

CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh 

phong trào thi đua trên các địa bàn khu phố, thôn (bản); Chỉ thị số 39-

CT/TU, ngày 23/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo phát động 

sâu rộng phong trào thi đua làm thủy lợi nhỏ; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
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kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phát động và công tác thu ngân sách năm 2016 trên địa bàn. 

Đồng thời 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 trong 

toàn xã hội. 

4. Trước mắt, phát động đợt thi đua cao điểm lãnh đạo và tổ chức cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, bảo đảm thành công và thắng lợi theo chỉ đạo nêu 

trong Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ 

thị số 09-CT/TU, ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; theo đó, trong từng cấp, từng địa phương phát 

động phong trào thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ liên quan đến việc tổ chức cuộc bầu cử. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cuộc 

bầu cử trên địa bàn tỉnh là một trong những nội dung thi đua giữa ban thường vụ 

các huyện, thị, thành ủy và giữa hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố. 

5. Đề nghị tất cả các cấp ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn 

trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 

chính trị - xã hội và các hội quần chúng tỉnh có kế hoạch lãnh đạo và tổ chức 

thực hiện tốt Chỉ thị này. 

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, 

   hội quần chúng 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 và đóng dấu)  

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 


