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Kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020 thực hiện đạt và vượt 09/13 chỉ tiêu 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (đạt 69,23% chỉ tiêu). Tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định; cải cách hành chính 

được các ngành, các cấp tham gia tích cực và thường xuyên; triển khai thực 

hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội được đảm bảo. Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021 - 2025. Bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, một số thuận 

lợi hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế như: Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng 

giao thông trên địa bàn tỉnh đang ngày càng cải thiện. Đặc biệt là công trình 

Cầu Vàm Cống hoàn thành có ý nghĩa quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho 

phát triển thương mại, dịch vụ, giao thương giữa An Giang với các tỉnh 

trong và ngoài vùng. Bên cạnh đó, hạ tầng du lịch, khu vui chơi, giải trí của 

tỉnh tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

đã triển khai góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực trong việc 

phát triển kinh tế - xã hội.  

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2021 dự báo vẫn còn 

rất nhiều rủi ro, thách thức như: tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn 

biến phức tạp cả trong nước và trên thế giới sẽ có những tác động xấu đến 

kinh tế của tỉnh trong năm 2021 và các năm tiếp theo.  Nông nghiệp là thế 

mạnh nhưng vẫn còn sản xuất nhỏ và phân tán, đất đai manh mún. Sự phát 

triển của ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh vẫn chậm chưa đáp ứng được 

yêu cầu hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp sản xuất chính. Kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và chất lượng nguồn nhân 

lực chưa đáp ứng yêu cầu. Các vấn đề về thời tiết cực đoan, ô nhiễm môi 

trường dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tình trạng hạn 

hán và xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và dân 

sinh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang nói riêng.  

Phát huy thành tích đã đạt được năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang phát động thi đua năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 
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- Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao 

động, sản xuất và học tập lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của 

Đảng, của đất nước và các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị năm 2021 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, 

khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào 

thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội, 

tạo tiền đề phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh và những năm tiếp theo. 

- Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm của các 

cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương. Triển khai sâu rộng từ tỉnh đến 

cơ sở, đến từng người dân, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, 

đơn vị, chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở. 

- Các hoạt động thi đua phải gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “An Giang chung sức xây dựng nông 

thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; phong 

trào “An Giang chung tay Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; 

phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trên 

địa bàn tỉnh An Giang” và các phòng trào thi đua của các cấp, các ngành, cơ quan, 

đơn vị và địa phương. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, 

hình thức đa dạng, phong phú và phải có sơ kết, tổng kết. 

- Các phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của 

mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương; nội dung thi đua tập trung giải quyết những 

tồn tại, khó khăn, vướng mắc của từng ngành, đơn vị và địa phương, khơi dậy 

nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội.   

- Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân, 

nông dân, người lao động trực tiếp. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển 

hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước để 

tuyên truyền và nhân rộng. 

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA: 

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị quyết số 

33/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

năm 2021. Đổi mới phong trào thi đua, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt, khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ động 

viên, nhân rộng các mô hình tiên tiến qua các phong trào thi đua.  
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- Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả Luật Sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi 

đua, Khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 và Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

An Giang. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, đoàn thể làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự 

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

nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, đều khắp, góp phần 

tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XI, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trong năm 2021.  

- Phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác và tận dụng có hiệu quả mọi 

nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, năng động sáng 

tạo, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước. 

Nội dung thi đua cần tập trung vào các nội dung chính như sau: 

1. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các ngành, đơn vị và địa 

phương tổ chức phong trào thi đua góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó có một số chỉ tiêu chủ 

yếu sau:   

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) là 6% - 6,5%. 

- GRDP bình quân đầu người là 50,665 - 50,914 triệu đồng/người/năm. 

- Tổng vốn đầu tư xã hội là 28.799 - 29.171 tỷ đồng. 

- Kim ngạch xuất khẩu là 965 triệu USD. 

- Thu ngân sách là 6.863 tỷ đồng. 

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%. 

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia là 43,91%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong 

nền kinh tế quốc dân là 66,5%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 1 - 1,2% năm. 

- Số bác sĩ là 9,4 bác sĩ/01 vạn dân. 

- Số giường bệnh là 26,10 giường/01 vạn dân. 

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế là 91%. 

- Có 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh là 91%. 

- Tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đạt 20%. 
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2. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp thực hiện 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút vốn đầu 

tư, từng bước hình thành các doanh nghiệp, phát triển các mô hình tổ hợp 

tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu ứng dụng hiệu quả các chính 

sách đột phá về khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất lao động, sức 

cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của 

dân cư nông thôn, chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 

3. Mời gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ưu tiên các ngành 

công nghiệp sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Thực hiện 

tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp chế 

biến nông sản công nghệ cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và lĩnh 

vực công nghiệp chế biến, chế tạo khác. 

4. Tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp phát 

triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phát triển 

mạnh các hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo hướng vừa mở rộng thị trường 

và mặt hàng, vừa nâng cao hiệu quả xuất khẩu phù hợp với mục tiêu phát 

triển bền vững. Chú trọng các thị trường tiềm năng và chủ yếu của sản phẩm 

tỉnh An Giang. Kịp thời tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh xuất khẩu các sản 

phẩm chính ngạch. 

5. Triển khai Đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 

- 2025. Theo dõi thường xuyên tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời tham mưu những giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng phó với dịch Covid-19. 

Đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để lắng nghe đề xuất, giải quyết kịp 

thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 

6. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư để thu hút được 

các dự án đầu tư trọng điểm mang lại nguồn thu lớn và ổn định cho ngân 

sách nhà nước. Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn thu hiện có, 

chủ động rà soát, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại 

thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Triển 

khai cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công theo lộ trình tính giá dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 

số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ. 

7. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

các giải pháp điều hành tiền tệ. Kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức 

tín dụng trên địa bàn; nâng cao hiệu quả của kiểm soát, kiểm toán nội bộ của 

mỗi tổ chức tín dụng. Phối hợp công tác chia sẻ thông tin trong việc phát 

hiện xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 

của tập thể, cá nhân nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, đúng pháp 
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luật. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp để giảm thất thu thuế.  

8. Quảng bá hình ảnh du lịch và con người An Giang; tăng cường liên 

kết vùng, trong và ngoài nước nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế 

mạnh du lịch của tỉnh. Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát 

triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Chủ động thực hiện liên kết vùng trong phát 

triển du lịch, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch để tăng lượng 

khách du lịch đến An Giang. Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực du lịch theo 

tiêu chuẩn chất lượng chung của cả nước và từng bước tiếp cận với các tiêu 

chuẩn quốc tế. 

9. Xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, xã hội hóa 

và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học; 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu phát triển của 

xã hội; coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ 

năng thực hành. Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng 

phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân; mở rộng các mô hình dịch vụ 

y tế. Thực hiện tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh trẻ em 

dưới 6 tuổi. 

10. Thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt vùng khó 

khăn, vùng đồng bào dân tộc, các hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội; quan 

tâm thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng; nâng chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm. 

Thúc đẩy tạo chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ 

nữ và quyền trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất  là tệ nạn ma túy. 

11. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao, văn hóa; 

phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với các cuộc vận 

động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

12. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền 

vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn 

tỉnh An Giang, tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt 

động xả thải vào nguồn nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác 

quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 

13. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục 

hành chính; xây dựng môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất 

kinh doanh và trở thành động lực phát triển của tỉnh. 

14. Giải quyết nhanh, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; 

tổ chức gặp gỡ công dân định kỳ để lắng nghe ý kiến và đối thoại với người 

dân từ đó hạn chế những vụ khiếu kiện đông người. Tăng cường công tác 

thanh tra, phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế phối hợp và quy 
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chế dân chủ cơ sở với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp. 

15. Củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 

toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức 

mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, buôn lậu qua biên giới, đảm 

bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. 

III. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA: 

- Mỗi ngành, đơn vị và địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch phát 

động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 của 

cơ quan, đơn vị và địa phương ngay từ đầu năm. 

- Các ngành chức năng có liên quan phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng 

(Sở Nội vụ) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các phong trào thi đua 

chuyên đề theo các nội dung nêu trên. 

- Tổ chức 02 đợt thi đua ngắn hạn với nội dung cụ thể, thiết thực lập thành 

tích chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm 2021, đồng thời thúc đẩy 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh cả năm: 

Đợt 1 (Từ tháng 1 - 30/6/2021): 

- Chào mừng 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt 

Nam (06/01/1946 - 06/01/2021). 

- Chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An 

Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 

- 3/2/2021) và mừng Xuân Tân Sửu. 

- Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản 

HCM (26/3/1931-26/3/2021).  

- Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).  

- Chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -

19/5/2021). 

- Chào mừng 73 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 -

11/6/2021. 

Đợt 2 (Từ tháng 7 - 12/2021): 

- Chào mừng 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 

20/8 /2021);  

- Chào mừng 76 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2021) và 

Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021);  
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- Chào mừng 77 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam  

(22/12/1944 - 22/12/2021),  

- Chào mừng 32 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 

22/12/2021). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đối với các ngành, đơn vị và địa phương: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành phần kinh tế 

theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả và tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm kiểm 

tra đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội 

căn cứ tính chất, nhiệm vụ và nội dung của phong trào thi đua phối hợp chặt chẽ 

với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 

việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu 

quả thiết thực để thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng 

của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021. 

2. Đối với phát động thi đua thường xuyên:  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành phần kinh tế... đăng ký 

tham gia thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 ở cụm, khối thi đua tỉnh. 

Quan tâm nâng cao chất lượng thi đua theo cụm, khối cho các đơn vị, tập thể 

trực thuộc.  

- Các Cụm, khối thi đua trong tỉnh cần sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiết, 

phù hợp; định lượng các chỉ tiêu thi đua theo thang điểm, rõ ràng và cụ thể.  

3. Đối với phát động thi đua theo chuyên đề: 

Ngoài các chuyên đề do tỉnh phát động; các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và các thành phần kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Ban 

Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch phát động thi đua theo 

chuyên đề phù hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổng kết các phong 

trào và xét khen thưởng theo thẩm quyền, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen 

thưởng theo kế hoạch thi đua đã được phê duyệt. Chú ý quan tâm khen thưởng, 

nêu gương điển hình đối với người trực tiếp sản xuất, công tác và tập thể nhỏ 

tiêu biểu. 

4. Đối với phát động thi đua theo đợt:  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành phần kinh tế theo chức 

năng, nhiệm vụ căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu (do cấp trên giao hoặc đơn vị đề ra) 
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xây dựng kế hoạch phát động thi đua từng đợt phù hợp với đặc điểm tình hình, 

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

- Sau mỗi đợt thi đua, thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào bình chọn tập 

thể, cá nhân tiêu biểu, khen thưởng theo thẩm quyền. Ghi nhận thành tích đạt 

được qua các đợt thi đua làm cơ sở đánh giá thành tích cả năm.  

- Riêng 2 đợt thi đua theo Kế hoạch, các đơn vị cần chủ động sơ kết, khen 

thưởng theo thẩm quyền, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích thật sự đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện.  

5. Thời gian thực hiện: 

- Thời gian đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua đến 15/02/2020. 

Tổng kết và đề nghị khen thưởng theo quy chế thi đua, khen thưởng và các văn 

bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giao thường trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng (Ban Thi đua - Khen 

thưởng, Sở Nội vụ) theo dõi việc tổ chức thi đua và phối hợp các ngành liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh sơ 

kết, tổng kết các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và các thành phần kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức phát động 

thi đua và thực hiện tốt Kế hoạch này./.  

Nơi nhận:                                                                                 
- Ban TĐKT TW;  

- Ban TĐKT TW (cơ quan phía Nam); 

- TT.Cụm TĐ các tỉnh TNB; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Các Cty CP, Cty TNHH 1 TV có vốn NN; 

- Thành viên HĐ TĐ-KT tỉnh;                                                             

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Website Văn phòng; 

- Lưu VT, TH. 

CHỦ TỊCH 
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