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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

CHỈ THỊ
về việc phát động phong tràothi đua
Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Nãm 2018 là năm bàn lề thực hĩận Nghi quyết Đại hội Đáng bộ thành phố
lân thứ X; năm đàu tiên Thành phố tập trung triền khai thực hiện Ket luận số .21
của Hộ Chính trị vã Nghị quyết sơ 54/2017/QH14 ngày 24 tháng ỈI năm 2017
cùa Quoc hội cho phép Thảnh phố Ho Chí Minh thực hiện thi điềm co che, chính sách
đặc thù phát triển Thảnh phố Hồ Chí Minh, Phát huy kểt quả đạt được trong năm 2017
và thực hiện tháng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương irình, ke hoạch công tác
trọng tâm của Thành phố nám 2018 phẩn đẩu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
theo ke hoạch 05 năm (2016 - 2020), ủy ban nhân dân thành phổ phát động phong trào
thi đua thực hiện thăng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm. 20!8> vúi cấc
nội dung cụ thề sau:
ỉ. Tĩếp tục thực hiện cỏ^ hiệu quả Chi thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4
nâm 2014 của Bộ Chính trị ve đôi mói công tác thì đua khen thưởng; Chí thị
số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 cửa Thủ tướng Chính phủ về việc
phát động thi đua thực hiện tháng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 nảm
(2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hồi đại bìeu toàn quốc lần thử xu
cQa Đảng; Nghị quyết Dại hội Đảng bộ thảnh phổ lân thứ X, Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân thành phố Tiãm 2018; Trên cơ sở xây dựng nội dung phát động
phorg trào thỉ đưa cẩn bám sát đường lối. chủ trương của Đảng; chính sách,
pháp luật của Nhà nước, gắn vói tinh hỉnh thực tiền và nhiệm vụ chính trị của từng
cấp. tùng ngành, từng đan vị, để góp phần cùng Thảnh phố thực hiện hoàn
thảnh vả vượt múc các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu vê kinh tế - xã hộ ỉ,
quốc phòng - an ninh nãm 2018, tạo đả thực hiện thẳng lợi chỉ tiêu kể hoạch
năm 2018 cụ thể: Tổng sàn phẩm nội địa (R.GDP) tâng 8,3 - 8,5%; Tổng von đầu tư
phát triển toàn xà hôi đạt 35% GRDP; Tổng thu ngân sách đạt 100% dư toán
(376.780 tỷ đong).
.

2.

Tỏ chúc triêĩi khai và thục hiện có hiệu quả các phong trảo thi đua

yêu nước năm 20 ì 8 vói khẩu hiệu "Đổi mới - Sáng tạo đế xây dựng Thành phế

gan vái nội đung trọng tâm
"Quyết tâm thực hiện dạt hiệu quà các nội dung 07 chương trình đật phá theo tinh
thần Nghị quyêt Đại hội Dàng bộ Thành phô lan thứ X". Trong đó; tập truns
chi đạo các phong trào thì đua trọng tâm như: phong trào "Cả thảnh phô chung sức
xâv dụng nông thôn mới'1 giai đoạn 2016 - 2020, phong Irào "Giảm nghèo
bền vừng'' giai đoạn 2016 - 2020, phong trào "Doanh nghiệp, doanh nhân
HỒ Chi Minh trỏ' thành đô thị thong minh, hiện đai"
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đồiiíì hành cùng thành phố đối mới - phát triển" giai đoạn 2017 - 2022, phong trảo
"Thanh nicn thành phố khỏi nghiệp - lập nghiệp" giai đoạn 2017 - 2022; Bào đảm
giữ vũng an ninh chính trị, trật ụrf an toàn xà hội trên địa bàn Thành phò; xây dựng
nen quốc phòng toàn dân vùng mạnh; tô chức phát đông sâu rộng phong trào thi đua
yêu nước lồng ghép với các phong trào 'Thi đua quyết thãng'\ phong trào
"Quan chúng bảo vệ an ninh Tô quôc" của Lục lượng vũ trang, phong trào 'Toàn dân
đoản kết xây dựng nông thôn mới, đỏ ihí văn minh" của ủv ban Mặt trận Tổ quôc
Việt Nam thảnh phổ phát động, các phoiiệ trào trên các lĩnh vục giáo dục - đào tạo,
khoa học công nghệ, y t<Ị an sình xă hội, đèn ơn đáp nghĩa, cải cách hành chỉnh và các
phong trảo thi đua khác nhằm góp phần tích cực vào việc xảy dựng, bảo vệ và
phát triền Thành phổ.
3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưỏng; phát huy
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyển và Hội đồng Thi đua Khen thưởng các câp, đặc biệt là vai trở, trách nhiệm của ngưảì đứng đâu cơ quan,
tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gãn vói việc thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đàng vả sự phối hợp
cửa Uy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam thảnh pho cùng các đoản thề thành phố
phát huy tinh thản sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đổi với phong trào
thi đua, biên nhận thức thành hành động cụ thể thiết thực, để tạo dộng ỉục
mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước của Thành phổ,
4- Nội dung phong trào thi dua cẩn rập trung triển khai llií điểm các cơ chế,
chỉnh sách đặc thù đô Thành phố phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao
chất lượng tãng trường, năng lực cạnh tranh cũa kinh tế gắn với tái cẩu trúc kinh te
theo chiều sâu, chất lượng, Ỉ1ÌỘU quả; bâo đám môi trườne đầu tư kinh doanh
thuận lợi, bình đăng, khuyến khích đồi mói sảng tạo, khởi ttghiệp, phát triền
doanh nghiệp. Phát triên hệ thong kềt cảu hạ tầng đong bộ găn với chỉnh trans
đỏ thị, kéo giảm ùn tăc giao thong, tai nạn giao thôriệ, giảm ngập nước,
giảm ô nhiễm môi trường, chú động ứng phó với bìén đói khí hậu, Bảo dảm
an sình xã hộỉ và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sổng nhân dân* Cài cách mạnh mê
thù tục hành chính, đây nhanh quá trinh xây dựng đỏ thị thông minh, chính quyền
điện tử. Gi ừ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xâ hội, mở rộng và nâng cao
hiệu qưả hoạt động đôi ngoại vả hội rihập quốc tế,
5. Tồ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chí íhj số iO/CT-UBND
ngày 08 tháng 9 năm 20 i 7 và Kế hoạch sổ 6096/KH-URND ngày 05 thảng 10
nãm 2017 cùa ủy ban nhân dân thảnh phố về phát động phong Irào thí đua và
tổ chức hoạt động kỹ niệm 70 năm Ngày Chú 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 nghĩa tliiêt thực, đem lại hiệu quả cao góp phần xây dưng
Thành pho I Tồ Chí Minh cỏ chất lượng sồng lốt. vãn minh, hiện đại, nghĩa tình.
6, Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ Thành phố
đen co sờ, 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 Thảnh phố
và cơ quan, đơn vị, đĩa phương, doanh nghiệp.
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7. Công tác khen thương phải tập trung chi đạo từ kháu đề xiLiẩt, lựa chọn,
phải thực sự dần chủ, công khai, đảm bảo đủng quy trình, đúng thành tích,
đứng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đáu khen thướng đên đó;
chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác
ớ những lĩnh vực. địa bản khó khãiL Tiếp tục thực hiên công tãc phát hiện,
bôi dưỡng và nhân rộng các điên hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hinh
hiệu quả; kịp thời biểu đương^ tôn vinh khen thường cảc lập thê, cá nhân điển hình
tiẻn tiến gắn với việc uĐẩy mạnh học tập và lảm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí MinhT\
8. Tổ chức thực hiện;
a) Thù trường các SỜJ ban, ngành, các Tông công ty, công ty và cảc đơn vị
thuộc Thành phô, Chù tịch Ưy ban nhân dân các quận, hu vện xây dựng kế hoạch,
phát động phong trào thi đua trẻn tình thần cụ thể hóa những nội dung cùa Chi thỉ
này. Tẻ chức kiểm tra. sơ kết, tông kết và tuyên dương khen thưởng kíp thời đế
động viên các nhân tố mới, những tập thể, cả nhân lập dược thảnh tích xuất sắc
trong phong trảo thì đưa, tạo sự phấn khởi vả động viên tính thần hãng háỉ thi đua
lao động sán 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 cửa phong trào thi đua theo quy định về
Uy ban nhân dàn thành phô (thông qua Ban Thi đua - Khen thưcmg, Sở Nộì vụ).
b) Bc nghị ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thè
chính trị xã hội vả các tô chức xâ hộì nghẻ nghiệp chỉ đạo và phối hợp chãi chẽ với
cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dể
tham ara thực hiện các phong trào thi đua của Thành phố. Tăng cường công tác
tuyên tmyên, vận động quản chúng nhân dân; sự phối hợp vả giảm sát, phản biện
xã hội của Mặt trận Tủ quôc và các đoàn thé chính trị đối với cống lác thì đua,
khen thưởng trong giai đoạn mỏi.
c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá và Thể thao
(Thường trực Ban Tố chúc các ngày lề lởn) chủ trì, phôi hợp với các cơ quan
có liên quan hướng dẫn, chỉ dạo các cơ quan thông tin đại chúng của Thành pho và
địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền co động về phong trảo thi đua yêu
nước, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tô
mói tttmg phong trào thi đua yêu nưóc của Thành phô.
d) Cụm trưởng, Khối trưởng cáo cụm, khối thi đua thuộc Thành phổ,
xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cụm, khối; xây dựng nội dung sinh hoạt
chuyên đê thi đua gàn với nhiệm vụ trọng tâm, đòng thòi tồ chúc tốt các
phong trào phát huy sáng kiến các hoạt dộng giao lưu vãn lioá, vãn nghệ. thê thao
đe tạo không khí thì đua sôi nồi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp
nhân dấn Thành phố.
e) Giao Ban Thì đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), tổ chức triển khai vả
theo dõí việc thực híệĩi Chỉ thị nàv; đồng thời có nhiêm vụ phoi họp với các
thành viên lỉộì đỏng Thi đua - Khen thường thành pho tô chức kiẻm tra, đôn đôc,
sơ kết, tổng kêt và báo cáo thiròng xu vẻn, kịp thời về tình hình, tỉen 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 phố thẩm định thành tích đế xem xét biểu đương,
khen thưởng và đê nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối vói những
cập thề* cá nhân cỏ thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua
của Thành phô.
ủy ban nhân dân thành phổ yeu cẩu Thù Trưởng các sở, ban, ngành, đoản thè
thảnh phô. Tông công tỵ, cotig ty vả các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch ủy ban
nhân dân các quận, huyện tỏ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nảv, bảo cáo
định kỷ 06 tháng vả tống kẻt năm cho ùy ban nhân dân thành phô (thông qua
Ban Thí đua - Khen thường, Sờ Nội vụ)./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

