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đua - Khen thưởng Trung ương 
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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;  

- Các tổ chức Hội đặc thù; 

- Các cơ quan trung ương, doanh nghiệp thuộc 

Khối thi đua tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

          

 

 Thực hiện Thông báo số 134/TB-VPCP ngày 04/5/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên 

họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian tới theo tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban, ngành; các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 

a) Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát các 

mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV đã đề ra và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2022 về phát động thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 30 

năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022). Đẩy mạnh thi đua 

thực hiện học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 

tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới phong trào thi đua, gắn 

chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh 

thần “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi 

phát triển”. 

b) Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả 

nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại 

dịch COVID-19” và các phong trào thi đua  do Thủ tướng Chính phủ phát động 

gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), như: “Toàn dân 
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chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và 

phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn 

dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”, “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,....Trong nhiệm kỳ này, các phong trào 

thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa nhà dột nát tại các huyện nghèo bằng 

nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho 

người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng (các xã an toàn 

khu), những khu vực khó khăn (các xã đặc biệt khó khăn). 

c) Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen 

thưởng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, 

dân chủ, khách quan, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Tăng tỷ lệ 

khen thưởng tập thể nhỏ, khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực 

tiếp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp 

theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sáng tạo, đổi mới phương pháp làm 

việc; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đủ 

năng lực, phẩm chất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy. 

d) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Rà soát, 

sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ 

sung các quy định về thi đua, khen thưởng để tổ chức thực hiện phù hợp ngay 

sau khi Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua. 

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai nội dung 

trên đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Chủ động nắm bắt, giải quyết 

kịp thời những vướng mắc, bất cập phát sinh trong công tác thi đua, khen 

thưởng. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh biết và chỉ đạo. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện 

các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; 

- VPUB: LĐ, các phòng ban; 

- Lưu: VT. NY 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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