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CHỈ THỊ

về việc phát động phong trào thi đua
thực hiện thắng lọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố
lần thứ X; năm đầu tiên Thành phố tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 21
của Bộ Chính trị và Nghị quyết sổ 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017
của Quốc hội cho phép Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách
đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Phát huy kết quả đạt được ừong năm 2017
và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác
trọng tâm của Thành phổ năm 2018 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tể - xã hội
theo kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), ủy baii nhân dân thành phổ phát động phons trào
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, với các
nội dung cụ thể sau:
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị sổ 34-CT/TW ngày 07 tháng 4
năm 2014 của Bộ Chính trị về đổi mói công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị
số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tể - xâ hội 05 năm
(2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
của Đảng; Nạhị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018; Trên cơ sở xâv dựng nội dung phát động
phong trào thi đua cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng
cấp, từng ngành, từng đơn vị, để góp phần cùng Thành phố thực hiện hoàn
thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ vếu về kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2018, tạo đà thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch
năm 2018 cụ thể: Tổng sản phẩm nội địa (RGDP) tăng 8,3 - 8,5%; Tổng vốn đầu tư
phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP; Tổng thu ngân sách đạt 100% dự toán
(376.780 tỷ đồng).
.
2. Tô chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua
yêu nước năm 2018 với khẩu hiệu "Đỗi mới - Sáng tạo để xây dựng Thành phố
Hồ Chỉ Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại" gắn với nội dung trọng tâm
"Quyết tâm thực hiện đạt hiệu qua các nội dung 07 chương trình đột phá theo tinh
thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X". Trons đó, tập trun2
chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào "'Cả thành phố chung sức
xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, phong trào "Giảm nghèo
bền vững" giai đoạn 2016 - 2020, phong trào "Doanh nghiệp, doanh nhân

đồna hành cùng thành phố đổi mới - phát triển" giai đoạn 2017 - 2022. phong trào
"Thanh niên thành phố khởi nghiệp - lập nghiệp" giai đoạn 2017 - 2022; Bảo đảm
giữ vững an ninh chính ữị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; xây dựng
nền quổc phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua
yêu nước lồng ghép với các phong ừào "Thi đua quyết thăng", phong trào
"Quần chúng bảo vệ an ninh Tố quốc" của Lực lượng vũ trang, phong trào "Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của úv ban Mặt trận Tố quốc
Việt Nam thành phổ phát động, các phong trào trên các lĩnh vực siáo dục - đào tạo,
khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cải cách hành chính và các
phonơ trào thi đua khác nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ và
phát trién Thành phố.
3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua Khen thương các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,
to chức, tính tiên phong, aương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện
Nghị quyêt Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và sự phối hợp
của Uv ban Mặt trận Tô quôc Việt Nam thành phố cùng các đoàn thê thành phố
phát huv tinh thân sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phong trào
thi đua, biên nhận thức thành hành động cụ thê thiết thực, đế tạo động lực
mạnh mẽ trona các phona trào thi đua yêu nước của Thành phố.
4. Nội dung phong trào thi đua cần tập trung triên khai thí điếm các cơ chế.
chính sách đặc thù đê Thành phố phát triến nhanh, bền vữne; nhằm nâng cao
chất lượng tăng trưởng, năns lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tê
theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi, bình đăng, khuyến khích đối mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển
doanh nghiệp. Phát triến hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trans
đô thị, kéo giảm ùn tăc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước,
giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đôi khí hậu. Bảo đảm
an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cải cách mạnh mẽ
thủ tục hành chính, đấy nhanh quá trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền
điện tử. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao
hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
5. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-ƯBND
ngày 08 tháng 9 năm 20 ỉ 7 và Kế hoạch sổ 6096/KH-ƯBND naàỵ 05 tháng 10
năm 2017 của ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua và
tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi
Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) bằng các công trình, các phong trào
thi đua cụ thê, có ý nahĩa thiết thực, đem lại hiệu quả cao góp phần xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
6. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ Thành phố
đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẽ kinh nghiệm, mô hình giải
pháp thiêt thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của Thành phố
vả cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.
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7. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn,
phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích,
đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó;
chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác
ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Tiếp tục thực hiện công tác phát hiện,
bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tổ mới và các mô hình
hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình
tiên tiến gắn với việc "Đẩv mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh".

8. Tổ chức thực hiện:
a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Tông công tv, công ty và các đơn vị
thuộc Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch,
phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị
này. Tố chức kiếm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời để
động viên các nhân tố mới, những tập thế, cá nhân lập được thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua
lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; báo cáo
định kỳ tiến độ thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo quy định về
Uy ban nhân dân thành phô (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).
b) Đe nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể
chính trị xã hội và các tố 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
tham gia thực hiện các phong trào thi đua của Thành phố. Tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; sự phối hợp và giám sát, phản biện
xã hội của Mặt trận Tố quôc và các đoàn thế chính trị đối với công tác thi đua,
khen thưởng trong giai đoạn mới.
c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá và Thê thao
(Thường trực Ban Tố chức các ngày lễ lớn) chủ trì, phối hợp với các cơ quan
có liên quan hướng dần, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố và
địa phương đấy mạnh công tác tuyên truyền cố động về phong trào thi đua vêu
nước, 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.
d) Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố,
xây dựng kế hoạch to chức các hoạt động cụm, khối; xây dựng nội dung sinh hoạt
chuyên đề thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tố chức tốt các
phong trào phát huy sáng kiến các hoạt động giao lun văn hoá, văn nghệ, thê thao
đế tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lóp
nhân dân Thành phố.
e) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), tô chức triên khai và
theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thòi có nhiệm vụ phối họp vói các
thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tô chức kiêm tra, đôn đôc,
sơ kết, tống kêt và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình, tiến độ triên khai
và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; giúp Hội đồng
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Thi đua - Khen thưởng thành phô thâm định thành tích đê xem xét biêu dương,
khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những
tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua
của Thành phố.
ủv ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể
thành phố, Tống công tv, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch ủy ban
nhân dân các quận, huyện tố chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, 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

Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua - Khen thường Truns ươnẹ;
- Văn phòna Chủ tịch nước;
- Vãn phòng Chính phù;
- Ban Thi đua - Khen thường Trune ương;
- Thườna trực Thành uy;
- Thườn2 trực HĐND thành phổ;
- í I I B: c í\ các PCT;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT thành phố;
- Văn phòng Thành uy;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Uy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TP;
- Đàng ủy khối cấp trên cơ sở thuộc Thành úy;
- Sờ. ban. ngành thành pho;
- Uy ban nhân dàn các quận - huyện:
- VP HĐND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố;
- Các Tôrm côníi ty, Công ty trưc thuộc Thành phố;
- VP11B; CPVP! các Phòng CV; TTpÉríỊ;
- Ban Thi đua - Khen thưona (SNV) (10 bản);

Nguyên Thành Phong

-Lưu: VT^VXrO.íM
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