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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: 27/2014/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ
về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày
Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị vê
tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 và Kế hoạch của Thủ
tướng Chính phủ vê việc tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miên Nam, thống
nhất Tổ Quốc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành, đoàn thể, các Tổng Công ty, Công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua
thực hiện tốt những nội dung trọng tâm như sau:
1. về công tác tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự
kiện lịch sử của đất nước:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niêm tự hào dân tộc,
truyên thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức vê Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ
Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi
của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh.
- Khẳng định những thành tựu vĩ đại của đất nước và của nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách
Mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động, tích cực hội
nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của
các ngành, các cấp, đặc biệt là truyên thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc để hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
- Tăng cường tuyên truyên, giới thiệu vê lịch sử, văn hóa của dân tộc và của
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Thành phố, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đẩy mạnh thông tin đối ngọai, giới thiệu về đất
nước, con người Việt Nam, đặc biệt là con người Thành phố được vinh dự mang tên
Bác Hồ kính yêu, những thành tựu về công cuộc đổi mới, những chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè quôc tế và đồng bào ta
ở nước ngoài.
- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những
cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và
nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; cổ
vũ động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Thành phố chung sức, chung
lòng, tăng cường đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn
thách thức, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội,
củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của
Tổ quốc, đồng thời giữ vững sự ổn định chính trị và phát triển Thành phố.
2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu
nước và hoạt động kỷ niệm thiết thực, chất lượng, hiệu quả:
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung thi đua tại Chỉ thị số 05/CTUBND ngày 13 tháng 3 năm 2014, gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua và học
tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và
nhân dân Thành phố chào mừng các ngày Lễ lịch sử trong hai năm 2014 - 2015: Tổ
chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam - 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; 85 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm
Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2015);
125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); 70 năm Ngày
thành lập Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015); 70 năm Ngày Quốc
Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); các ngày
kỷ niệm chẵn theo quy định của Trung ương; Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố
lần thứ VI và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Đặc biệt là nỗ lực vượt
qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Trong tổ chức phát động phong trào thi đua, cần chú trọng việc phát hiện nhân
tố mới, công tác bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo tấm
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi
người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho
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phong trào thi đua và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời góp phần
tích cực bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng đời
sống văn hóa ở địa bàn dân cư, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói
hư, tật xấu trong đời sống xã hội, để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực
mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm
2014, 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và góp phần thực hiện
đạt kết quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015), tổ chức thành công Đại
hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.
- Phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm cần tập trung tôn vinh và phát huy
truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân
tộc, tinh thần vượt khó và sức sáng tạo của nhân dân trên tinh thần "Đồng tâm - hiệp
lực - vượt khó - thành công", chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân
dân, nhất là các đối tượng chính sách còn nhiều khó khăn, nhằm tạo động lực tinh
thần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, từng địa
phương, cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền và đoàn thể
vững mạnh toàn diện.
- Hình thức tổ chức các hoạt động phải phong phú, thiết thực, hiệu quả, kết hợp
với các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", xuất bản, sáng tác
văn học nghệ thuật, triển lãm, họp mặt truyền thống, các chương trình xúc tiến, quảng
bá thương mại, du lịch...; đảm bảo an toàn, chất lượng, nghĩa tình, phù hợp với điều
kiện, khả năng của địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền
thống cho thế hệ trẻ nhân dịp tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ, sự kiện lịch sử của đất
nước và Thành phố; cần chú trọng việc tổng kết, phát hiện những giá trị mới trong
công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, lý tưởng cách
mạng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của hệ thống
chính trị.
- Kiên quyết đấu tranh chống các hành vi gian dối, thiếu trung thực, phô trương,
hình thức "chạy thi đua, chạy khen thưởng" trong công tác thi đua.
3. Phân công thực hiện:
3.1. Các cụm khối thi đua và đơn vị thuộc Thành phố:
- Cụm trưởng, Khối trưởng cụm, khối thi đua thuộc Thành phố tổ chức triển
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khai thực hiện đến từng đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua đối với các nội
dung có liên quan của cụm, khối thi đua thuộc Thành phố.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì phối hợp xây dựng kế
hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm chào
mừng các ngày Lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp; căn cứ yêu cầu, nội dung, thời gian để
ban hành kế hoạch thực hiện.
- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành
phố, cơ quan, đơn vị, quận - huyện, Tổng Công ty và Công ty trực thuộc Ủy ban nhân
dân Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo
đúng đối tượng, thời gian của Chỉ thị này.
3.2. Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố):
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức các
ngày Lễ Thành phố thực hiện những nội dung có liên quan đến công tác khen thưởng
trong dịp tổ chức các ngày Lễ kỷ niệm.
- Tham mưu văn bản chỉ đạo cho các cụm, khối thi đua, các cơ quan, địa
phương, đơn vị thuộc Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua
và hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; đồng thời phối hợp
với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao
và huy động lực lượng tham gia theo yêu cầu của từng nội dung hoạt động.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức
họp báo, giới thiệu, đưa tin tuyên truyên vê phong trào thi đua và các hoạt động kỷ
niệm các ngày Lễ lớn.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai; kiểm tra, đôn
đốc việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng kỷ niệm
các ngày Lễ lớn; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động, định
kỳ 6 tháng, cả năm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo cho Ủy ban nhân
dân Thành phố theo quy định;
- Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố trình cấp thẩm quyên
khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp cao đối với tập thể và
cá nhân theo quy định.
3.3. Sở Văn hóa và Thể thao:
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- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố trong xây dựng chương
trình các buổi Lễ liên quan đến nội dung chương trình tôn vinh, khen thưởng cấp Nhà
nước cho các tập thể và cá nhân thuộc Thành phố.
- Hỗ trợ trang trí, cổ động trong và ngoài khu vực diễn ra các hoạt động và Lễ kỷ
niệm.
3.4. Sở Thông tin và Truyên thông:
Chỉ đạo các cơ quan báo, đài thông tin, tuyên truyên kịp thời, chính xác, trung
thực phong trào thi đua yêu nước và hoạt động nhân dịp Lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn
trong hai năm 2014 - 2015 chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của Thành phố lần
thứ VI, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể,
cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ
chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ
quý; 6 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Ban Thi
đua - Khen thưởng Thành phố) theo quy định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân

