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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 23-CT/TU  

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Phan Thiết, ngày 21 tháng 4 năm 2017 
 

CHỈ THỊ 

về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 

trên địa bàn thôn, khu phố 

----- 
 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố 

gắng, nỗ lực triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên các 

địa bàn thôn, khu phố đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua trên địa bàn 

thôn, khu phố gắn với thực hiện phong trào“Chung sức xây dựng nông thôn mới”, 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” và nhiều phong trào thi đua khác đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 

triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, từng bước thay đổi bộ mặt 

ở nhiều địa bàn dân cư; khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu, phong trào thi đua chưa bền vững, chưa đồng đều và 

chưa thật sự tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng an ninh ở cơ sở; một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã 

thiếu sâu sát, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chưa chú ý chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. 

Để phong trào thi đua yêu nước thực sự có hiệu quả cao hơn, lan tỏa sâu 

rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư, góp phần quan trọng thúc 

đẩy sự phát triển, tiến bộ trong cộng đồng dân cư; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu 

cầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã 

hội các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong tất cả các 

thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh với nội dung như sau: 

I. Nội dung thi đua 

Từng thôn, khu phố phấn đấu đạt được sự phát triển, tiến bộ ngày càng toàn 

diện; tập trung trước hết vào 4 mục tiêu chính sau: 

1. Nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu do xã, phường, thị trấn giao. 

2. Vận động nhân dân trong thôn, khu phố: 

- Không để xảy ra trọng án và tệ nạn xã hội phức tạp.  

- Không để xảy ra vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. 



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

2 

- Không để xảy ra khiếu kiện tập thể đông người. 

- Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

3. Tổ chức và vận động cộng đồng dân cư thực hiện tốt các phong trào thi 

đua: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách thiết thực, hiệu quả. 

4. Xây dựng chi bộ, ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt 

động hiệu quả, đạt tiêu chuẩn vững mạnh. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Việc phát động và bình chọn kết quả thi đua ở thôn, khu phố được tiến 

hành từ cơ sở. Đầu năm, cấp uỷ xã, phường, thị trấn căn cứ nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương mình, nhiệm vụ các phong trào thi đua chủ yếu do 

cấp trên phát động và tình hình của từng thôn, khu phố để giao nhiệm vụ, chỉ tiêu 

thi đua cụ thể cho thôn, khu phố theo 4 nội dung nêu trên; lưu ý những vấn đề mà 

nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề bức xúc; đồng thời phải có kế hoạch, 

biện pháp phân công theo dõi chỉ đạo sát sao, thường xuyên đánh giá, sơ, tổng kết 

việc tổ chức thực hiện, không được khoán trắng cho các chi bộ thôn, khu phố. 

Hàng năm có sự điều chỉnh giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua đối với từng thôn, khu 

phố cho phù hợp. Riêng năm 2017, các cấp uỷ xã, phường, thị trấn tiến hành giao 

nhiệm vụ, chỉ tiêu cho các thôn, khu phố trong tháng 5/2017. 

Trên cơ sở đó, từng chi bộ thôn, khu phố xây dựng kế hoạch, phân công 

nhiệm vụ cụ thể và tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân trên địa bàn thực hiện. 

Hàng quý, 6 tháng và cuối năm phải tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực 

hiện phong trào thi đua và báo cáo cho cấp uỷ xã, phường, thị trấn theo dõi chỉ đạo. 

2. Căn cứ Chỉ thị này, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có hướng dẫn cho cấp dưới; ban thường vụ các 

huyện, thị, thành ủy có kế hoạch chỉ đạo cấp uỷ xã, phường, thị trấn triển khai thực 

hiện cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn để thúc 

đẩy thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn thôn, khu phố, khắc phục 

tình trạng buông lỏng chỉ đạo, kiểm tra như ở một số địa phương thời gian qua. 

3. Định kỳ hàng năm, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy tiến hành sơ 

kết và bình chọn để biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích 

xuất sắc, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ). Định kỳ 3 năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết trong toàn tỉnh, biểu 

dương khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. 
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4. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh tiếp 

phát truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tuyên truyền cổ vũ 

phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu thành tựu của địa phương trong công cuộc 

đổi mới, những điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực 

đời sống xã hội.  

5. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan hướng dẫn tiêu chí bình chọn, biểu dương, khen thưởng các thôn, khu 

phố có thành tích xuất sắc, tiêu biểu bảo đảm sát hợp với thực tế; đồng thời, theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ, tổng hợp, báo cáo kết 

quả thực hiện và tham mưu Lễ tuyên dương, khen thưởng để Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy theo dõi, chỉ đạo. 

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy (khoá XII)./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T79; 

- Ban Dân vận Trung ương Đảng + T78; 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  

   các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành 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 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
(đã ký và đóng dấu) 

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 

 


