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CHỈ THỊ 

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

 

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm diễn ra cuộc bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội diễn 

ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách 

thức, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn khó lường, thời tiết diễn 

biến bất thường,... Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020 và thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng 

tâm của tỉnh năm 2021, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai 

đoạn (2021-2025). UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 

tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang trong toàn tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:  

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường 

lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khoá XI); 05 nội dung thi 

đua do Thủ tướng Chính p hủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần 

thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đồng 

thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các 

nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện có 

hiệu quả các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh 

cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, quản trị hành chính công, 

đạo đức công vụ, nâng cao niềm tin của người dân và mức độ hài lòng của người 

dân và doanh nghiệp. Tập trung sắp xếp bộ máy hành chính, sự nghiệp theo Nghị 

quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 

(Khóa XII), trong đó tập trung vào sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản; các cơ quan 

hành chính, sự nghiệp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tích cực triển khai 

cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các địa phương 

đẩy mạnh quản lý hoạt động du lịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh 



 

trật tự, an toàn giao thông tại các điểm du lịch. Mở rộng phát triển quan hệ giao lưu 

kinh tế thương mại, xuất nhập khẩu... 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, 

vừa phát triển kinh tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19. Tập trung đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai 

thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản 

xuất hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển lĩnh vực 

công nghiệp có tiềm năng, lợi thế; phát huy lợi thế cửa khẩu quốc tế, mở rộng thị 

trường thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn 

bản sắc văn hóa các dân tộc và phát triển nông nghiệp. Tiếp tục huy động các 

nguồn lực để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là 

hạ tầng nông thôn và liên kết vùng. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề 

cho lao động, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu 

quả tài nguyên, chú trọng bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với 

thiên tai, biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt 

động công tác đối ngoại. 

Chỉ đạo các cấp, các ngành thi đua thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi ngân 

sách; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, gắn việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh 

doanh và bảo vệ môi trường; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy và giữ 

gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 

nguồn,…   

3. Quán triệt sâu rộng và thực biện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh 

ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; thực hiện có hiệu 

quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc qua về giảm 

nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, dạy nghề; phấn 

đấu đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, tiếp tục xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đảm bảo 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh 

phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy, trật tự xã 

hội,... Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy và giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc... 

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào thi đua “Dân 

vận khéo”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; 

“Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; "Lai Châu chung tay vì 



 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập 

và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng 

cao hiệu quả công tác; cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính 

quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, phát huy 

vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật 

tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông...  gắn các phong trào thi đua với việc thực 

hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh 

thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. 

5. Phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, lập 

thành tích chào mừng Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng và triển khai kế hoạch thực 

hiện phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.  Làm tốt 

công tác tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng; phải 

tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn phải thực sự dân chủ, 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; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động, sản 

xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn, 

người dân, đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng 

các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua và trong học 

tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

6. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, 

đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi 

đua và công tác khen thưởng, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của 

các khối thi đua trong toàn tỉnh theo hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng 

Trung ương. Các khối thi đua tiếp tục hoàn chỉnh, xây dựng kế hoạch, quy chế 

hoạt động sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng khối, đơn vị đảm bảo các nội 

dung, các tiêu chí thi đua theo đúng quy định. 

7. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác TĐKT. Tăng cường công 

tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT tại các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng 

tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo phối hợp chỉ đạo điều 

hành theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi Biên giới 

phía Bắc năm 2021. Tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công 

tác TĐKT cho đối tượng là lãnh đạo các sở, ngành, các phòng, ban, xã, phường, thị 

trấn; Trưởng phòng tổ chức hành chính (hoặc Chánh Văn phòng) và cán bộ làm 

công tác TĐKT tại các huyện, thành phố.  



 

8. Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, thạo chuyên 

môn; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 

những biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, ‘‘tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây 

dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Nêu cao tinh thần 

trách nhiệm ‘‘xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. 

9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm 

công tác TĐKT với các cơ quan thông tin, truyền thông. Các cơ quan thông tin đại 

chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; đưa tin bài về những 

thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục và dành thời lượng phát sóng đáng kể để biểu dương kịp thời gương 

người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp 

phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025. 

10. Tổ chức thực hiện 

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế 

hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của 

Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp 

thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng 

hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi 

đua; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, quan tâm đến Chỉ số cải cách hành chính, 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị 

xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, 

chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia 

thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động quần chúng Nhân dân; sự phối hợp và giám sát, phản biện xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đối với công tác thi đua, khen thưởng trong 

giai đoạn mới. 

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa -

Thể thao và Du lịch với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan 

thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nêu gương “người tốt, việc tốt”, gương điển 

hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. 

d) Trưởng khối các Khối thi đua thuộc tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức các 

hoạt động khối; bảng tiêu chí chấm điểm thi đua; đồng thời tổ chức tốt các phong 



 

trào chuyên đề, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không 

khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân 

trong tỉnh. 

e) Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh) tổ chức triển khai và 

theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời, phối hợp với các đồng chí thành 

viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng 

kết và báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong 

trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giúp Hội đồng Thi đua, khen 

thưởng tỉnh thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị 

cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của tỉnh.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 

chức thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua, Khen 

thưởng, Sở Nội vụ) kết quả triển khai thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                     
- Ban TĐKT TW (B/c);                                                          

- TT. Tỉnh ủy (B/c); 

- TT. HĐND tỉnh 

- UBND tỉnh: U; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Trưởng các Khối thi đua năm 2021; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V1, V2, HC, CB; 

- Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, Th3. 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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