ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 52-CT/TU

Phan Thiết, ngày 14 tháng 7 năm 2014

CHỈ THỊ
về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
----Để thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị
(khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Ban Thường vụ
Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện tốt một số việc trọng
tâm sau:
1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức sinh hoạt, quán triệt, tuyên truyền
sâu kỹ Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong cán bộ, đảng
viên và quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức; đồng thời, tập thể cấp ủy,
ban cán sự Đảng, đảng đoàn, mà trước hết là đồng chí bí thư phải chịu trách
nhiệm lãnh đạo triển khai thực hiện thật tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đã được nêu
trong chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, đề
xuất giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng
chiến và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng có công trong các
cuộc kháng chiến của dân tộc.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua
yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng
nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào “Ngăn
chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy”… kịp thời phát hiện và nhân rộng những tấm
gương điển hình, tiên tiến để động viên, cổ vũ phong trào.
4. Trường Chính trị tỉnh có kế hoạch đưa đường lối, chủ trương của Ðảng
và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng vào chương trình giảng dạy
hàng năm theo hướng dẫn của cấp trên.
5. Liên tục tổ chức, phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và
nhân dân lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan
trọng của cả nước và của tỉnh, gắn với việc tổ chức tốt đại hội thi đua yêu nước các
cấp tiến tới Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015.
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Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo triển khai thực
hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả cho Ban Thường
vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng+Vụ II; (để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;
- 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, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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