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Ve vice phat dQng thi dua thirc hiçn thang Içi nhiçm viii phat truen 
kinh t - xã hihàng nrnvà k hoch 5nãm (2021-2025) theo 
Ngh quyet Di hç. i bien toan quoc Ian thur XIII cua Bang 

và Ngh quyt di hi Bang b tinh Jan thu XVII 

Thuc hién Chi thj st I 9/CT-TTg ngày 16/7/2021 cüa Thu tu&g ChInh phü 
ye vic phát dng thi dua thrc hin thäng 1çi nhim vt phát triên kinh té -xã hi 
hang nàm và ké hoach 5 nãm (202 1-2025) theo Nghj quyêt Dai hi d.i biêu toàn 
quôc lan thir XIII cüa Dâng; 

Can cr Nghj quy& Di hi Dâng toàn qu& 1n thir XIII, Nghj quyét s 
50/NQ-CP ngày 20/5/2021vê Chuang trInh hành dng cüa ChInh phü thrc hin 
Nghj quyêt Di hi di biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Dâng; Nghj quyêt Di 
hi Dâng b tinh lan thi'r XVII; Chuong trInh hành dng so 07-CTHD/TIJ ngày 
08/01/202 1 cüa 1mb üy thirc hin Nghj quyêt Di hi Bang b tinh lan thu 
XVII, djnh huàng den nàm 2030; Nghj quyêt so 91/2021/NQ-HDND ngây 
16/7/2021 cCia HDND tinh ye phuang hu'ng, nhim v11 phát triên kinh tê - xa 
hi 5 nam202J-2025; 

D thrc hin th.ng lçii k hoch phát trin kinh t - xã hi hang näm vâ 5 
nãm (2021-2025), dua phong trào thi dua lan tóa sâu rng, tth thành dng 1trc 
thüc day mnh m mçi tang l&p nhân dan phát huy tinh than yêu nuóc, khát 
v9ng vuon len, tai näng, trI tue; khai dy mi tiêm näng và nguôn 1%rc xa hi to 
nên src mnh tong hqp, gop phân vâo s1r nghip xây dmg và phát triên tinh nhà, 
ChU tjch UBND tinh yêu câu các s&, ban ngành, dja phuang trong tinh tp trung 
vui nhQng nôi dung chü yêu sau day: 

1. Thm nhun läi dy cüa Chü tjch H ChI Minh "Thi dua là yêu nuàc, 
yeu nu'ó'c thi phái dii dua, nhüng ngithi thi dua là nhting yêu nithc nhát"; tp 
trung quán trit, triên khai, tuyén truyên và to chuc thirc hin tOt chü trucing, 
duing lOi cüa Bang và chinh sách, pháp 1ut cüa Nba nuâc ye thi dua, khen 
thuâng; Chi thj sO 34-CT/lW ngày 07/4/2014 cüa Bô Chmnh trj ye "Tiêp tuc dOi 
m&i cong tác thi dua, khen thixàng", Chi thj so 27-CT/TU, ngày 03/3/2020 cüa 
Ban Thithng vi Tinh üy ye vic tang ci.thng s lânh do, chI do cüa các cap ñy 
Bang day mnh phong trào thi dua yêu nuóc thrc hin thàng lqi Nghj quyêt Dai 
hi Dâng b tinh lan thu XVI và chào mung Di hi thi dua yêu nuóc tinh 
Quãng Trj Ian thu V, giai don 2020-2025. 

Phát huy vai trô lãnh do, chi dao cüa cp üy và chIrih quyn v cong the 
thi dua khen thucrng. Nãng cao nhn thuc, tinh than trách nhim, tInh chu dng, 
sang tao, lam cho hot dng thi dua thi:rc sir tr& thành thi tr giác, trách nhim 
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và vic lam thithng xuyen cüa mi cp, mi nganh, mi don v, cá nhân. Luôn 
xác djnh cong tác thi dua, khen thixâng là nhim vi cüa cá h thông chInh trj 
duâi sir lãnh dao  cüa Bang, gän vol trách nhim cQa ngi.thi dung dâu, là phong 
trào hành dng cách mng Co vai trO, nghTa quan trQng, gop phân thrc hin 
thäng lçii Nghj quyêt Dai  hi Bang toãn quôc Ian thu XIII và Nghj quyêt Dai  hi 
Bang b tinh lan thtr XVII. 

2. Không ngüng di mOi ni dung, phuong thtrc t chcrc các phong trào thi 
dua vOl hlnh thüc phong phO, da dng, ni dung Cl? the, thiêt thirc theo chü dê 
"Doàn kêt, sang tao  thi dua xay dirng và bão v To quôc" do Thu tithng Chinh 
phü phát dng tai Dai hi thi dua yêu nuOc toàn quôc Ian thu x vâ chü dê Dai 
h,i thi dua yêu nuOc tinh Quáng Tn lan thcr V, vOi tinh than "Doàn két, sang 
tao, quyét tam, hành dng, thi dua ye dIch toàn din". Tp trung mi no 1irc và 
quyêt tam cao dê thirc hin các mi?c  tiêu, nhim vij, giái pháp dà dê ra trong 
Nghj quyêt Dai  hi Bang b tinh lan thü XVII, Nghj quyêt so 91/2021/NQ-
HDND ngày 16/7/2021 cUa HDND tinh, Chixang trInh hânh dng cüa Tinh üy, 
Kê hoach hành dng cüa UBND tinh v nhim vii phát trin kinh t - xâ hi và 
bào dam quôc phOng - an ninh giai doan  2021-2025 và kê hoach  hang nãm. Hin 
thrc hOa các chuong trInh, dir an trQng diem; các ngành, linh vrc tru tiên; các 
nhim vit và giái pháp d tie ra cho giai doan  doin 202 1-2025, huOng den mitc 
tiêu "Phân dâu den näm 2025, Quâng Trj trO thành tinh có trinh d phát triên 
thuc nhóm trung bInh cao và näm 2030 thuc nhóm tinh khá cüa Ca nuOc'. 

3. Các sO, ban, ngành, Mt trn T quc, các t chuc chmnh trj - xä hi cp 
tinh, UBND các huyn, thành phô, thj xã can cr chcic nang, nhim vit vâ ni 
dung tie phát dng các phong trào thi dua phü hqp, gãn vOi day manh  vic "HQc 
t4p và lam theo tw twang, dgo d&c, phong cách Ho GhI Minh"; trong do: thi dua 
day manh  tái Co CâU các ngành kinh tê, gän vOl thj truOng tiêu thl? san phâm; thi 
dua thrc hin tot djnh hithng phát triên vüng, mien và xây dirng các mô hInh 
kinh tê; thi dua day manhcái  thin môi tnr&ng dâu tukinh doanh, nâng cao chi 
so näng krc canh tranh cap tinh, thi dua thuc hiên dOng bô cac giai phap huy 
dng và sü dirn cO hiu qua các nguôn von dâu tu tie phát triên kêt câu ha tang 
kinh tê - xä hi; thi dua xây dirng nOng thôn rn&i nang cao, kiêu mâu và dO thj 
van minh, hin dai;  thi dua phát triên manh  m khoa h9c cOng ngh và dôi mOi 
sang tao, nâng cao näng suât, chat h.rçing, hiu qua và src canh  tranh cüa nén 
kinh tê; thi dua thirc hin chuyên dOi s& phát triên Chinh phü din tr, hi.r&ng tOi 
ChInh phO so, nên kinh tê so, x hi sO vOi ml?c  tiêu lay ngui dan và doanh 
nghip lam trung tam; thi dua xây dirng vâ phát triên van hóa, xã hi, nâng cao 
dOi song v.t chat vâ tinh than cüa nhân dan; thi dua quãn 1i nhà nuOc ye tài 
nguyen, khoáng san, bào v mOi tru&ng; thi dua thirc hin thäng lqi nhim vi 
quôc phOng, an ninh, dOi ngoai, chü dng hi nhp quOc tê; nâng cao chat Iuqng 
phong trào thi dua trong linh vijc xây dung Bang, Nba rn.rOc và toàn h thông 
chInh trj; tp trung xây dirng to chuc dâng trong sach, vüng manh; h thông chInh 
trj tinh gçn, hot dng hiu hrc, hiu qua; tang ci.rOng cong tác ni chInh, dâu 
tranh phOng, chOng tham nhüng, fang phi, tieu crc. Phát huy phong trào thi dua 
yêu nu0c cOa Mt trn To quOc và các doàn the nhân dan, nâng cao vai trO tp 
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hçip, xây drng khM dti doàn kt toân dan tôc, huy dng nguôn lirc, src sang t.o 
cüa Nhân dan và doân viên, hi viên. 

4. Thông qua các phong trào thi dua, thii&ng xuyên quan tâni phát hin, bôi 
du&ng, tong két và nhân rng các diên hInh tién tiên, các mô hInh mói, cách lam 
hay, nhân to mâi, coi day là nhim vl1 trçng tam cüa cOng tác thi dua, khen 
thu&ng. Các si, ban, ngành, Mt trn To quôc, các tO chirc chinh trj - xa hi 
tinh, UBND các huyn, thành phô, thl xà có ké hoach cii the dê bOi duOng, xây 
dirng các mO hInh mói, nhân tO mâi cho cá giai doan  và hang nàm, th%rc hin 
dOng b câ 4 khâu: phát hin, boi duOng, tong két, nhân rng. Các c quan 
thông tin truyên thông tIch c1rc dôi mói, da dng hóa phrnmg thCrc, dé day math 
tuyên truyên tu tthng thi dua yêu nuâc cüa ChU tjch Ho Chi Minh và chü 
tnrclng, du&ng lôi cüa Dâng, chfnh sách, pháp 1ut cüa Nhà nithc ye thi dua, 
khen thuâng; ma các chuyên trang, chuyên mic và tang thai lucrng dê giâi thiu, 
tuyén truyên cac gucing diên hinh tiên tiên trong các phong trào thi dua, guong 
ngtx&i tot, vic tot trén các lTnh vuc. 

5. Nâng cao cht luqng cong tác khen thuÔng, t.o chuyn bin manh me và 
thuc chat, bâo dam khen thirông chInh xác, kjp thai, cong khai, minh bach, Co 
tác dçtng dng viên, giáo due, nêu guong. Ch tr9ng khen thi.rông thông qua phát 
hin các diên hlnh, nhân to mâi, khen thu&ng tp the rihó, khen thu&ng nguôi 
Lao dng trirc tiêp, vüng sâu, vüng xa, vüng biên gi&i và vüng dan tc thiêu so, 
khen thuàng dt xuât, khen thuàng theo chuyên dê, khen thuâng phãi phü hcip 
vâi thành tIch va két qua dtt duçic và cO tác ding giáo d1ic, nêu guccng. Tiêp tVc 
cái cách thU tilc hành chInh, trng diing cOng ngh thông tin trong cOng tác thi 
dua, khen thuang. Nâng cao vai trO, trách nhim cUa Hi dOng Thi dua - Khen 
thi.râng các cap; dOi mói, nâng cao hiu qua hot dng cUa cijm, khôi thi dua. 

6. Thithng xuyên don dc, kim tra, so kt, tng kt, dánh giá hiu qua các 
phong trào thi dua yêu nuOc trén Co sà dánh giá kêt qua thirc hin nhim vi 
chInh trl cUa trng Ca quan, don vj; Ci? the trên thng linh v1rc kinh tê, xã hi, môi 
tnthng, báo dam quôc phOng - an nith; dánh giá hiu qua theo tüTlg nhóm nhim 
Vi? nhtr: thu hUt dâu tu, thu ngan sách nhà nirac trén dja bàn, giái ngân von dâu 
tu công, cãi cách hánh chinh, bâo dam an sinh xâ hi,... Thông qua kiêm tra, 
dánh giá nhäm phát hin và lira chon các tp the, cá nhân có thành tIch tiêu biêu, 
dn dâu các phong trào thi dua dê biêu duong, ton vinh, khen thuang kjp thai, 
dê cao tinh than trách nhirn trong thixc thi pháp 1ut ye thi dua khen thx&ng. 

7. Hin nay, djch bnh Covid-19 v&i sr xut hin cUa các bin chUng mcii 
cO khá näng lay nhiêm nhanh hon, nguy hiêm han, din biên phüc tap, dâ ãnh 
hithng nghiem tr9ng den kinh tê - xã hi và ctai song cUa nhân dan; dang dt ra 
thách thtrc rat iOn trong thixc hin "m1ic tiêu kép". VOi tinh than "chOng djch thu 
chOng gic", Dãng b, chInh quyên va nhan dan tinh nhà phát huy tinh than yêu 
nuOc và sirc manh  toàn dan, doàn két, thng nhât dê thi?c hin nghiêm tUc, hiu 
quâcác bin pháp phông, chông djch theo quy djnh cUa ChIth phU vOi tinh than 
"môi ngu'&i dan là m5t chiên s9", "môi gia dlnh, ccl quan, &m vj, dja phwol2g là 
m3t pháo ac  chOng djch". Huy dng các nguOn hrc xâ hi, dng viên, khIch 1 
mi nguii dan tl,r giác, tIch crc tham gia phOng, chông djch nhäm ngãn chn, 



4 

day lüi, không dê djch lan rng, büng phát trong cong  dng; bão v süc khôe, 
tInh mng ci:ia nhn dan là trên hét, trirâc hêt. Dông thai, tIch c1rc tham gia san 
xuât, kinh doanh, gop phân phitc hôi vã phát triên kinh té, t?o  nguôn lirc dê tp 
trung chông djch, bào dam an sinh x hi, chäm lo sue khóe và dai song cho 
nhân dan, dtc bit là nguai Co công, nguai Co hoàn cánh khó khän. 

8. Dé nghj Uy ban M.t trn T quc và các t chrc chInh trj - xà hi can 
ci'r chi:rc n.ng, nhim v11 và ni dung cüa phong trào thi dua ãé phôi hqp vâi 
chInh quyên các cap, vn dng can b, cong chuc, viên chirc, ngi.thi lao dng, 
doãn viên, hôi viên và các tang lop nhân dan trong tinh tich crc huOng üng Va 

tham gia thirc hin cac phong trào thi dua, gop phân thc hin thäng lcii kê 
hoch phát triên kinh tê - xä hi, báo dam quôc phOng - an ninh cüa tinh hang 
näm và 5 nàm (202 1-2025). 

Các s?i, ban ngành, ccx quail, th chrc chinh trj - xã hi, doanh nghip, cac 
huyn, thành phO, thj xâ trên dja bàn tinh cO trách nhim to chirc thrc hin Chi 
thj nay; hang nàm xây drng kê hoach và triên khai thirc hin tot cong tác thi 
dua, khen thtrâng, gop phân thirc hiên thàng lçxi các miic tiêu, nhim vii duqc 
giao. Sx Thông tin và Truyên thông chi dao cac ccx quan báo chI, truyên thông 
tang cu&ng các hott dng thông tin, tuyên truyén sâu rng ni dung cüa Chi thj, 
t?o str dông thun xâ hii, thông nhât cao trong to chirc triên khai các phong trào 
thi dua, gän vói tIch crc tuyén truyên, phô biên, nhân rng các diên hInh tiên 
tiên. Giao S Ni vv chü tn, phôi hcp vai Van phOng UBND tinh và các ccx 
quan lien quan kiêm tra, dOn dOe các dcxn vi, da phircing thirc hin Chi thj, tong 
hçxp kêt qua báo cáo UBND tinh./. 

Noinhn: 
- Ban Thi dua - Khen thuàng 1W; 
- TT.Tinh üy, TT.HDND tinh (b/c); 
- Uy ban MTTQ VN tinh; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Thành vin Hi dông TDKT tinh; 
- Các S, ban ngành, doàn the cap tinh; 
- Các c quan Trung uang trén dja bàn; 
- UBND các huyn, thãnh phô, thi xA; 
- Chánh Van phông, các PVP, CV; 
- LuLl: VT, THij.,,. Vô Van Hung 
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