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CỬA BAN Bí THƯ
về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
hướng tói kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Ch! Minh
ra Lòi kêu gọt thi đua ái quốc (11/6/19*48 -11/6/2018)
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THeo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng ra Chỉ thỉ phát động phong trào thỉ đua ối quốc để
động viên mọi lực lượng cho kháng chiến, kiến quổc. Để triển khai Chỉ thị
này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ
tịch Hồ Chỉ Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thửc phát động
phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quận và toàn đốn. Ngày
11/6 hằng năm đã trờ thành Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.
Gần 70 năm qua, tư tường thi đua yêu nước cửa Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách
mạng. Các phong trào thi đua đã động viễn nhân dốn cả nước vượt qua gian
nan, thử thách vả trở thành động lực to lớn, góp phần xímg đáng vảo sự
nghiệp đẩu tranh giằnh độc lập dân tộc, thống nhất đẩt nưée, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
Kỷ nĩẹm 70 năm Ngầỵ Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọ ì thi đua ải
qụổc đỉễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang quyết tâm
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đàng toàn quốc lần thứ XII và các
ngh| quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Bên cạnh những thuận lợi, đất
nước còn gặp nhiều khó khẵn, thách thửc đo những tác động của tình hình
chính trị, kinh tể, vân hoá, xã hộỉ, an ninh, quốc phòng diễn ra trong khu vực
và thế giới, cũng như các tốc động không thuận đo biến đồi khí hậu toàn cầu.
Đề động viễn cán bộ, dàng viên và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền
thổng thi đua yêu nước, tỉnh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua
khỏ khăn, phẩn đấu hoãn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xẫ hội nâm 2018
và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng
linh dạo, ch! dạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau;

1»cmm

2

1- Tổ chức học tệp, quán triệt tir tưởng cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh về
thi đua ải quốc; tuyên truyền chù tnrơng, đường iổì của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển bĩến
mạnh mẽ trong nhận thức cùa cấp uỷ, chính quyển, mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên vả nhân dân về vị trí, vai trồ và
tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế vì "Dân giàu, nươc mạnh,
dần chủ, công bằng, vãn minh".
2- Lãnh đạo, chỉ dạo tổ chức các phóng trào thi đua thiết thực, hiệu quả
với mục tiêu phấn đẩu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ban, bộ,
ngành, địa phương. Các phong trảo thỉ đua phải bám sát nội'dung định hướng,
chì đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chủ đề thỉ đua
giai đoạn 2016 - 2020 lả "Đoàn kết, sảng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tồ
quốc". Tồ chức phát động đợt thi đua đặc biệt nhàm dộng viên cán bộ, đảng
viên vằ nhân dân tham gia các phong ữào do Thù tưởng Chính phủ phát
động; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Dâng và Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, đi đôi vởi tăng cường xây dựng, chỉnh đổn Đảng; học tập và
làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham
nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng đựng khoa học, kỳ thuật; gìn giữ vồ
phát huy bản sẳc văn hoả dân tộc, Cảc phong trào thì đua của ban, bộ, ngành,
địa phương cần bảm sát nhiệm vụ chính trị được giao, bầo đâm tính hiệu quả,
thiết thực, chống hình thức, hướng vảo yỉệc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quổe lần thứ x u
đã đề ra.
3- cẩp uỷ, tồ chức đảng, người đứng đầụ cơ quan, đơn vị phải trực tiếp
lãnh đạo, chỉ dạo tổ chức phong trào tbi đua và chịu trách nhiệm về chất
lượng, hiệu quả, nhằm phát huỵ sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập
hợp các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng tích cực, tạo khí thể thi đua
SÔI nổi, rộng khắp trong cà nước, dưa phong trào thi đua yêu nước trở thành
động hrc to lớn góp phần phát triển kính tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc
phòng, an ninh. Đối mới công tác khen thương theo hưcrng công khai, minh
bạch, chính xác, kịp thời và quan tâm người lao động trực tiếp; khen thưởng
phản ánh đủng kết quả phong trào thi đuặ và cỏ tảc dụng động viên, giáo clục,
nêu gương. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, tồng két và nhân rộng điền
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hình tiên tiến, Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biếu
hiện tiêu cực trong thi đua, khen thưởng.
4- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 nẫtn Ngày Chù tịch Hồ Ch« Minh
ra Lời kêu gọi thị đua ái quốc ở Trung ương và các tính, thành phố trục- thuực
Trung ương thiết thực, hiệu quả. Trong đó, coi trọng công tốc nghiên cưu ly
luận tư tường của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nưởc; đảnh giá kết
quả tồ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu
điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vện dụng tư
tường thỉ đua yêu nước cúa Người trong từng giai đoạn cách mạng; biểu
dương, tôn vịnh, gặp mặt, gỉao lim các điển hình, anh hừng, chiến sĩ thi đua
qua các thời kỷ.
Họe viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chù tà, phối hợp vơi Btt»
Tuyên giáo Trung ương tồ chúc hội thảo khoa học về tư tưởng thi đưa yeu
nước cùa Chù tịch Hồ Chí Minh.
5- Ban Tuyên giảo Tatng ương chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen
thường Trung ương xây dựng dề cương tuyên truyền vồ 70 nam Ngày Chu
tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quỗc. Chi đạo hệ thống tuyên giáq.
đội ngũ báo cáo viên, các cơ' quan thông tin đại chúng xây đựng kế hoạch
tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước vả t ác
điển hỉrih, mô hinh mói, sáng tạo, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cục. cái tốt đầy lùi
cái xẩu, lẩy gương "người tốt, việc tốt" để giảo dục, nêu gương, tạo không khi
phẩn khởi trong eác tầng lớp nhân dân và trong xã hội.
6- Ban cán sự đảng Chính phú, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tntng
ương cỏ kế hoạch, chương trình tồ chức ưiển khai thực hiện. Ban cán sự dáng
Bộ Nội vụ giúp Ban Bỉ thư đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chí thị này.
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VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ
*
Số 390-BS/VPHU
Nơi nhân :
- TT HĐND, UBND, UBMT huyện,
- Các cấp ủy trực thuộc;
Chi bộ trực thuộc đảng ủy,
- Các ban đảng, VPHU, các đoàn thể,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Lưu VPHU.

Sao lục
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