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CHỈ THỊ 
Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển  

kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu  

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV 

 

Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, Bình Thuận còn nhiều 

khó khăn, thách thức lớn, ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng của thiên tai, biến 

đổi khí hậu nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, 

khó lường,... Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, 

toàn dân và doanh nghiệp trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra 

sức thi đua thực hiện thắng lợi, đạt được nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn 

diện trên các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 

lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, tạo chuyển biến căn bản trong đời 

sống xã hội, tiếp tục tạo động lực để phát triển mạnh mẽ, toàn diện các mặt của 

đời sống xã hội trong giai đoạn đến. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhằm thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương 

trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

(2021 - 2025) ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận kêu gọi và đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các doanh nghiệp thuộc 

các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện 

có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/7/2014 của Bộ Chính trị về 

“Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự 

giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, 

cá nhân; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo động lực 

góp phần tích cực việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
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lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 

lần thứ XIV. 

2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV của các cấp, các ngành đã được Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại các văn bản: Chương trình hành động số 06-

CTr/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy (khóa XIV); Chương trình hành động số 

16-CTr/TU ngày 10/8/2021 của Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động triển khai 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) kèm theo 

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế 

hoạch số 951/KH-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai 

thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) về 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Chương trình 

hành động số 2390/CTHĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ. 

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình đặc thù của mỗi Cụm, Khối thi 

đua, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phát động các phong trào thi đua phù hợp 

với tình hình thực tế, xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, tránh phô trương, 

hình thức và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua trong Cụm, Khối, cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Để phong trào thi đua trở thành động lực, đòn bẩy thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi, động viên cán bộ, chiến sỹ, công chức, 

viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua 

lao động, sản xuất, thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu, 

lĩnh vực mũi nhọn với các khâu đột phá đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Bình Thuận lần thứ XIV xác định:  

a) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy 

sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc 

phòng - an ninh; chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; huy động và sử dụng hợp lý, có 

hiệu quả các nguồn lực. Phát triển toàn diện, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột: 

Công nghiệp (năng lượng, chế biến); Du lịch, thể thao biển; Nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. Không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân, phấn đấu trở 

thành địa chỉ có sức thu hút mạnh mẽ đầu tư lớn, người tài và người giàu đưa tỉnh 

Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững. 

b) Sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị, hướng đến sự 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn 

với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh tái cơ cấu 

nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, 

chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế; ưu tiên phát triển 3 trụ cột; củng cố, 
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tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 

hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng, vệ sinh, 

môi trường, phòng, chống dịch bệnh và ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu; 

xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm hiệu quả. 

c) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ 

có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần 

dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; chú trọng xây dựng cán bộ nữ, cán 

bộ trẻ có triển vọng và bảo đảm tính kế thừa; tăng cường đầu tư công và thu hút 

nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh 

nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng 

cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường 

thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát triển. 

4. Tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh, phù hợp 

với quy định của pháp luật hoặc kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, để thu hút, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hội nhập, phát triển 

sản xuất, kinh doanh. Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), 

Chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Tổ 

chức gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp, người dân để kịp thời giải quyết, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp. 

5. Bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa, khôi phục, quảng bá các 

loại hình văn hóa, nghệ thuật của địa phương, nâng cao nhận thức trong các tầng 

lớp nhân dân, nhất là giới trẻ. Giới thiệu, quảng bá các di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, những nét độc đáo riêng của du lịch Bình Thuận đến du 

khách trong và ngoài nước để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham 

quan, khám phá và nghỉ dưỡng. 

6. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, 

Chương trình, Kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh về công tác xây dựng Đảng, 

bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trên các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; tăng cường công tác giáo 

dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng 

viên, quần chúng, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng 

xã hội; kịp thời đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin thất 

thiệt, không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống nhân 
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dân. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, phát hiện, xử lý 

nghiêm những hành vi lợi dụng các phương tiện truyền thông, không gian mạng, 

tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước; triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ 

các biện pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có 

hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an 

toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội tại địa phương. 

7. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, 

thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở, phối hợp chặt chẽ và phát huy hơn nữa 

vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, 

đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, 

củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao truyền thống, đạo lý “Uống nước 

nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”, chăm lo, phụng 

dưỡng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, nâng cao 

chất lượng cuộc sống người dân; chia sẻ khó khăn với Đảng, Nhà nước, ủng hộ 

“Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19” tùy theo điều kiện, khả năng, cùng các 

cấp chính quyền quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả, đi 

đến thắng lợi cuối cùng. 

8. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với đẩy mạnh việc “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chấn chỉnh tác phong, lề lối 

làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống các biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” và các phong trào thi đua yêu nước được Ủy ban nhân dân tỉnh phát động 

như: Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, 

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”, Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào thi 

đua “Doanh nghiệp Bình Thuận hội nhập và phát triển”, Phong trào thi đua 

“Bình Thuận chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, Phong 

trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bình Thuận thi đua thực hiện văn hóa 

công sở”. 

9. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, hiệu quả, 

thường xuyên, liên tục với phương châm “Thi đua phải toàn diêṇ, sâu sát, cu ̣thể, 

chuyển maṇh về cơ sở” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phát động tại Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2020. Định kỳ tổ chức sơ kết, 

tổng kết các Phong trào thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu xuất sắc để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển 

hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trong các 

phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong các tầng lớp 

nhân dân; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao 

động, sản xuất, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu 
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người, cứu tài sản,... khen thưởng phải đúng người, đúng việc, phù hợp với thành 

tích và kết quả đạt được. 

10. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh triển khai Chỉ thị này trong hệ thống ngành dọc, vận động nhân dân, 

đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 

do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động; phối hợp với chính quyền cùng cấp 

ra sức thi đua triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, 

cùng các cấp, các ngành thực hiện đạt kết quả cao và hoàn thành các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV.  

11. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, 

khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã 

hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân 

và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn 

kết dân tộc, tập trung toàn bộ nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 

nước, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng chia sẻ, hỗ 

trợ nhau vượt qua khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thành công 

“Mục tiêu kép”, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội 

và tạo điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh. 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu 

nước thì phải thi đua”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi, đề nghị các cấp, 

các ngành, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn 

tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để theo dõi, 

tổng hợp chung./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT Trung ương; 

- Ban TĐKT Trung ương; 

- Thành viên Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Thành viên 15 Cụm, Khối Thi đua thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo, Đài PTTH Bình Thuận;    
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVXNV. Bích. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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