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CHỈ THỊ

về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã lan truyền trên diện rộng với tốc độ
lây nhiễm nhanh, diễn biến phức tạp đã gây nhiều tổn thất, tác động đến mọi mặt
của các lĩnh vực đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư,
các hoạt động cộng đồng doanh nghiệp, đời sống của người dân, tác động trực tiếp
đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của của cả nước nói chung và Thành phố
nói riêng. Trong điều kiện chịu ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch bệnh
COVID-19 lần thứ 4, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị,
các lực lượng tuyến đầu và Nhân dân đã phát huy tinh thần ừách nhiệm, đồng tâm
đoàn kết, hết sức cố gắng, đồng lòng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp
tích cực phòng, chống dịch COVID-19, Thành phố cơ bản kiểm soát dịch bệnh,
bảo đảm an sinh xã hội, duy tri hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội đạt một số
kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Thành phố đã hoàn thành 14/29 chỉ tiêu
kế hoạch năm, tăng trưởng kinh tế Thành phố ước giảm 6,78% so vói cùng kỳ
(đây là năm đầu tiên Thành phố tăng trưởng âm). Mặc dù kinh tế Thành phố
năm 2021 tăng trưởng âm nhưng vẫn có nhiều điểm sáng rất đáng trân trọng như:
Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 104,5% so với dự toán, tổng huy động vốn
của các tổ chức tín dụng ước tăng 7,5%, tổng dư nợ tín dụng ước tăng 10,7%,
đầu tư trực tiếp của nước ngoài thu hút khoảng 7,23 tỷ USD tăng 38,48% so với
cùng kỳ.
Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của
Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025). Để thực hiện có
hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2Ọ22 và
những năm tiếp theo, với tinh thần "Đổi mới - sáng tạo, thi đua xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại"; đồng thời,
thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng điểm, chương trình đột phá theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra, tiếp tục chủ đề
năm 2022 của Thành phố: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị,
cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp
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ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể
Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện,
các Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị đóng trên
địa bàn Thành phố tổ chức phát động thi đua, thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
lế Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt
Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị
số 25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới
công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức triển khai phong ừào thi đua với nội dung
tiêu chí thi đua phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng
Chính phủ phát động như: phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại
phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", 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",. .
2. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, sáng tạo của
các tàng lóp Nhân dân Thành phố gắn với việc triển khai thực hiện hoàn thành
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022ễ
Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19,
vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11
tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19", từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội an toàn, chắc chắn. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với
triển khai, tăng tốc, quyết liệt, thực hiện hiệu quả 14 Chương trình đột phá
phát triển Thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.
Các phong trào thi đua cần xây dựng các nội dung, tiêu chí cụ thế, rõ ràng đế
dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và
sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.
3. Tập trung triển khai Đe án Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng
sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch tuyên dương
"Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" trong phong trào thi đua yêu nước của
Thành phố lần thứ 5 - Năm 2022; phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm của
Thành phố gắn vói các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
tại Thành phố; phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa"; thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10
năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động "Người dân Thành phố
Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm
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ngập nước"; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban thường vụ
Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý
Nhà nước về trật tự đô thị; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam; phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang và các phong
trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt và giai đoạn trên các lĩnh vực văn hóa - xã
hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, khoa học - kỹ thuật, quốc
phòng - an ninh, đối ngoại,...
4. Chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành
các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02
tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình
tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện tốt các
giải pháp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên phát triển
công nghệ số trong đổi mới sáng tạo, trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao
chỉ sọ năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính
công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) nhằm
nâng cao hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong
giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện,
thân thiện, hiện đại, gắn với thực hiện có hiệu quả cơ chế Nghị quyết số
54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội và các Nghị quyết
đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, tạo động lực để Thành phố
phát triển nhanh, bền vững.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào
dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Ket luận số
01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 cua Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân Thành phố, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần
yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước,
phát triển Thành phố, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Phát hiện, tuyên truyền nhân rộng cáe gương
người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình, giải pháp sáng tạo, nhằm tạo
sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng
của quần chúng nhân dân trên địa bàn Thành phố.
6. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng;
nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt
là vai ứò, ứách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đan vị trong tổ chức phát động
phong trào thi đua để phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và
mang lại hiệu quả thiết thực. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; bảo đảm
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khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục,
nêu gương; chú trọng khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân,
nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu,
lao động sản xuất.
7. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua từ
Thành phố đến cơ sở, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả
và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và sinh hoạt chuyên đề thích ứng
với tình hình dịch COVID-19 nhằm chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp
sáng tạo, cách làm hay, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của
Thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.
8. Tổ chức thực hiện:
a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành .phố, Chủ tịch ủy ban
nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, Tổng Công ty, Công ty, các cơ quan,
đơn vị thuộc Thành phố, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại
đơn vị trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị. Tổ chức kiểm tra,
sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thòi để động viên các nhân tố mới,
những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua;
báo cáo đinh kỳ tiến độ thực hiện và kết quả của phong ừào thi đua theo quy định
về ủy ban nhân dân Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)).
b) Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, 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 tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của Thành phố.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
Nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua phát hiện, xây dựng, nhân rộng
các công trình, mô hình và nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt
việc tốt, tấm gương thầm lặng mà cao cả nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng
các tặp thể, cá nhân và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.
c) Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phối họp
tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng công sở
văn minh sạch đẹp, an toàn; vận động nhân dân tích cực xây dựng khu phố, ấp
văn hóa góp phần xây dựng "Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt,
văn minh, hiện đại, nghĩa tình".
d) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo, đài của Thành phố và
địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về phong trầo thi đua
yêu nước, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022;
kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới
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trong phong ừào thi đua yêu nước của Thành phố trên các chuyên trang, chuyên mục
của báo chí, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố.
. đ) Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố
xây dựng kế hoạch ừiển khai nội dung giao ước thi đua năm 2022 và tố chức
các hoạt động cụm, khối thi đua theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc
tổ chức, triển khai phong trào thi đua, công tác quản lý Nhà nước về thi đua,
khen thưởng đối với các đơn vị thành viên thuộc cụm, khối thi đua, các cụm,
khối thi đua trực thuộc, báo cáo định kỳ sơ kết 6 tháng và tổng kết năm theo
quy định.
e) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tổ chức triển khai và
theo dõi việc thực hiện Chỉ thị; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các
thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố tổ chức kiểm tra,
đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình, tiến độ
triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị cho
Thường trực ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định; giúp Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng Thành phố 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 ừong phong trào
thi đua của Thành phố.
ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
đoàn thể Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận,
huyện, các cơ quan, đơn vị, Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố tố chức
thực hiện nghiêm Chỉ thị, báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho ủy ban
nhân dân Thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ))./ẵ
Nơi nhận;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thường Trung ương;
- TTTU; TT HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- ủy bán MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban của Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Đảng ủy khối cấp ừên cơ sở thuộc Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các cơ quan, đon vị trực thuộc Thành phố;
- Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Thành phố;
- Ban Thi đua - Khen thưởng (SNV) (10 bản);
- Các Báo, Đài Thành phố;
.
- VPUB: CPVP; Các Phòng cv, TT Công báo;
- Lưu: VT, (VX/NgỂT).

TỊCH

Phan Văn Mãi

