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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

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

Số: 07 /CT-UBND

Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2020

CHỈ THỊ
Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại
hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghị Quyết Đại hội lần thứ
XII Đảng bộ thành phố Huế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2021-2025, là năm tiếp tục thực hiện các mục tiêu Quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội đến năm 2030 theo Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày
17/12/2020 của UBND Tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực
hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và Nghị
quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa
Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,
đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm
mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp
phần xây dựng Thành phố Huế phát triển nhanh, mạnh, bền vững, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường thuộc thành phố Huế thực
hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày
7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen
thưởng”, quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí
Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi
đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó
chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các
phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác
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thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua
yêu nước năm 2021 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị Quyết
Đại hội lần thứ XII Đảng bộ thành phố Huế. Trong đó, tập trung chỉ đạo
các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động:
phong trào: “ oanh nghi p i t Nam h i nhập và phát t i n”; phong trào
thi đua “C nước chung tay v ngư i ngh o - không đ ai
lại phía
sau”; phong trào “Cán , công chức, viên chức thi đua thực hi n văn hóa
công sở”, gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua do Tỉnh
phát động như “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch,
không ác th i”; “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành đ ng đ Thừa Thiên
Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Nói không với túi ni lông và s n phẩm
nhựa sử dụng m t lần”; “Huế - ốn mùa hoa”, “Làm cho Huế đẹp hơn...”
Kết hợp vận động di dân Khu vực I kinh thành Huế. Tuyên dương, tôn
vinh những điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu có nhiều cống
hiến trong lao động và học tập theo phương châm "Tìm người để tôn vinh".
Tiếp tục thực hiện vinh danh Công dân tiêu biểu, tuyên dương học sinh
Danh dự toàn trường, suy tôn Sáng kiến vì cộng đồng.
3. Quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019
của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm
năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng
Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế,
với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường
và thông minh.
4. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tổ
chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa
phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, trong đó tập
trung chỉ đạo và thực hiện tốt các chương trình trọng điểm:
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- Chương trình mở rộng địa giới thành phố Huế gắn với chỉnh
trang, xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị đồng bộ.
- Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển,
hình thành, hoàn thiện dịch vụ, du lịch về đêm, ẩm thực Huế.
- Chương trình di dời các hộ dân trong khu vực I thuộc Quần thể
Di tích Cố đô Huế.
- Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền
điện tử, đô thị thông minh.
- Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống,
bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
5. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh,
phòng ngừa các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch,
giảm thiểu về tại nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; đảm bảo tốt về an
ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh; thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; đẩy lùi bệnh quan liêu, tham nhũng; siết chặt kỷ luật,
kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;
quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
6. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 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 thưởng các cấp; công tác khen
thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thật sự 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; lưu ý khen thưởng
người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những
lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân
rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu
dương, tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến gắn
với cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
7. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh
đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình
giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên
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địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên
đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi
đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của
từng cơ quan, đơn vị.
8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể, các
tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp,
các ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên,
cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích
cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào
thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thành
phố năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
9. Phòng Nội vụ Thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố; các cơ quan liên quan giúp
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện Chỉ thị
này./.
Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- TV Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UB MTTQVN TP;
- Các ban ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc TP;
- UBND các phường;
- VP: LĐ và CVNC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Hải Minh

