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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2021

CHỈ THỊ
về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 đã lan truyền trên diện rộng, tốc
độ lây nhiễm nhanh, diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong tình hình
hết sức khó khăn, nhưng với sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng
lòng, chung sức của Nhân dân, các doanh nghiệp, ra sức thi đua thực hiện "nhiệm vụ
kép", vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, vừa phải duy trì và phát
triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh. Với những nỗ lực đó, Thành phố cùng với cả
nước đã đạt được những thắng lợi to lớn trong công tác phòng chống đại dịch Covid19 và kinh tế Thành phố dù tăng trưởng thấp nhưng vẫn đạt được những kết quả đáng
ghi nhận: Kinh tế Thành phố tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ; có 7/9 ngành dịch vụ
chủ yếu có giá trị gia tăng cao hơn so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng
4%,
kim ngạch nhập khẩu tăng 1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 91,51% dự
toán; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước chiếm 35% tổng GRDP.Khu vực
nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,66%, giá trị sản xuất ước tăng 2,2% so
với cùng kỳ,...
Năm 2021, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, là
năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XIII của Đảng, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
(2021 - 2025) tầm nhìn 2030; thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày
09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị
hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ
Chí Minh. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh
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tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo; với tinh thần "Đổi mới - sáng tạo, thi
đua xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại"; đồng
thời, thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng điểm, chương trình đột phá theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra và chủ đề năm 2021 của
Thành phố "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư".
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn
thể Thành phố, Tổng công ty, công ty trực thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố tổ chức phát động thi
đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen
thưởng, cụ thể như sau: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ
Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành
ủy về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi
đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là
động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật
sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền
vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Triển khai nội dung phát
động thi đua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Thi đua
yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây
dựng Nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại
phía sau"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở",...
2. Việc đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí trong phong trào thi đua phải phát
huy được sức mạnh, tiềm năng sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân Thành phố gắn
với việc triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng phong trào
thi đua triển khai thực hiện 51 chương trình, đề án của các sở, ban, ngành, nhằm hoàn
thành 03 chương trình đột phá, 01 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Các phong trào thi đua cần xây
dựng các nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; huy
động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.
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3. Tập trung triển khai phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành
phố "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư", găn với
phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phong trào thi đua thực
hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh";
thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ
Thành ủy về Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra
đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước"; Chỉ thị số 23-CT/TU
ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao
hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị; phong trào thi đua quyêt thăng
của Lực lượng Vũ trang và các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt và giai
đoạn
trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tê, khoa học - công nghệ,
khoa học - kỹ thuật, quốc phòng - an ninh, đối ngoại,...
4. Chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm trong công tác tổ
chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính;
thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên phát
triển công nghệ số trong đổi mới sáng tạo, trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng
cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành
chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX)
nhằm nâng cao hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong
giải quyêt thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện,
thân thiện, hiện đại, găn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyêt số 54/2017/QH14 của
Quốc hội và các Nghị quyêt đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, tạo
động lực để Thành phố phát triển nhanh, bền vững.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân
tộc, truyền thống thi đua yêu nước găn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiêp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành
phố. Tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành
công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026; phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển
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hình tiên tiến, các mô hình, giải pháp sáng tạo, nhằm tạo sự lan tỏa rộng lớn trong
phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân trên
địa bàn Thành phố.
6. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao vai
trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các
cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động để phong trào thi đua
luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Nâng cao chất
lượng công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai,
minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; chú trọng khen thưởng cho cơ sở, các
tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong
công tác, chiến đấu, lao động sản xuất.
7. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua từ
Thành phố đến cơ sở, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động và sinh hoạt chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm,
mô hình, giải pháp sáng tạo, cách làm hay, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi
đua của Thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.
8. Tổ chức thực hiện:
a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Tổng công ty, công ty,
các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây
dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại đơn vị trên tinh thần cụ thể hóa
những nội dung của Chỉ thị. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và biểu dương khen
thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành
tích xuất sắc trong phong trào thi đua; báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và kết quả
của phong trào thi đua theo quy định về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Ban
Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)).
b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể chính
trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy,
chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tích cực tham
gia hưởng ứng các phong trào thi đua của Thành phố.Tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng
phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các công trình, mô hình và nhân tố
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mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tấm gương thầm lặng mà cao cả
nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và đề nghị cấp trên khen
thưởng theo quy định.
c) Cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp phối hợp tổ
chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng công sở văn
minh sạch đẹp, an toàn; vận động Nhân dân tích cực xây dựng khu phố, ấp văn hóa
góp phần xây dựng "Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt văn minh, hiện
đại, nghĩa tình".
d) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố và địa phương đẩy mạnh
công tác tuyên truyền cổ động về phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân
dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu
Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời nêu gương
người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua
yêu nước của Thành phố trên các chuyên trang, chuyên mục của báo chí, Đài Truyền
hình Thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố.
đ) Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Thành phốxây dựng kế
hoạch triển khai nội dung giao ước thi đua năm 2021 và tổ chức các hoạt động cụm,
khối thi đua theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức, triển khai phong
trào thi đua, công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị
thành viên thuộc cụm, khối thi đua và các cụm, khối thi đua trực thuộc, báo cáo định kỳ
sơ kết 6 tháng và tổng kết năm theo quy định.
e) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tổ chức triển khai, theo dõi việc
thực hiện Chỉ thị; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên,
kịp thời về tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của
các cơ quan, đơn vị cho Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định;
giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố thẩm định thành tích để xem xét
biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với
những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi
đua của Thành phố.

70

CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 15-02-2021
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể

Thành phố, Tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị, báo cáo định kỳ 06
tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ))./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

