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CHỈ THỊ
Phát ñộng phong trào thi ñua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Năm 2016 là năm ñầu thực hiện Nghị quyết ðại hội ñại biểu ðảng bộ tỉnh lần
thứ VI và kế hoạch 05 năm (2016-2020), phát huy truyền thống ñoàn kết, ðảng bộ,
chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ñã ra sức thi ñua, khắc phục khó
khăn, thực hiện ñồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo quốc
phòng, an ninh và ñạt ñược những thành tựu quan trọng: Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế
của tỉnh tiếp tục duy trì ở mức khá; quy mô nền kinh tế tăng lên; các lĩnh vực văn hóa
- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh ñược ñảm bảo; ñời sống
của nhân dân không ngừng ñược cải thiện và nâng cao; công tác xây dựng ðảng và
hệ thống chính trị ñạt nhiều kết quả tích cực. Những thành tựu trên là ñộng lực quan
trọng ñể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phát triển trong năm 2017 và những năm
tiếp theo.
Phát huy những thành lựu ñạt ñược, ñẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước,
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 lập
thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ
trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ
trưởng các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp tham gia thi ñua tại tỉnh thực hiện một số
nội dung sau:
1. Tiếp tục ñẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về thi ñua yêu nước; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính
trị về tiếp tục ñổi mới công tác thi ñua, khen thưởng; Luật Sửa ñổi bổ sung một số
ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy ñảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ
của Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người ñứng
ñầu cơ quan, ñơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi ñua làm cho
phong trào thi ñua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của
mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi ñơn vị, cá nhân.
2. Trên cơ sở Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ VI, các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội trong 05 năm (2016- 2020), Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân
tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 và
nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, tổ chức phát ñộng phong
trào thi ñua thường xuyên, ñột xuất hoặc theo chuyên ñề với những nội dung thiết
thực tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, những khâu vướng mắc,
lĩnh vực hạn chế tạo ñộng lực, chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện hoàn thành các
nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 của tỉnh.

