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Th&i' gian qua, triên khai thrc hin Chi thi so 34-CT/TW ngày 
07/4/2014 cña B Chmnh tn, khóa XI ye Tiép tyc dôi m&i cong tác thi dua, 

• kiien tht&ing" Va Chi thj so 19-CT/TU ngày 15/02/20 17 cüa Ban Thiiông vi 
• Tinh Uy ye tiêp tic day rnnh, di rnó'i cong tác thi dua, khen thuO'ng tinh 

Yen Bái giai doan  2017-2020, phong trào thi dfla yêu nuó'c và cOng tác thi 
dua, khen thuóng trong tinh dã có nhiu di rnói, sang tao, barn sat thirc tin, 
t1ng buó'c di vào chiéu sâu, khäc phiic tmnh trtng hInh thrc, g.n vái vic h9c 
tp vâ lam theo tu tiiO'ng, do dirc, phong cách H ChI Minh và nhirn vi 
chInh trj cña trng co quan, don v, dja phucmg; duoc can bQ, dâng viCn và 
các tang lap nhân dan tIch circ huang irng, tham gia. COng tác tuyên truyên, 
biêu duang, kihen thuang, nhân rng các din hInh tiên tin duçc chi tr9ng, Co 
tác diing dng viCn, c vu kip thai các t chic, cá. nhân CO thành tIch tiêu biCu, 
xu.t sac. Kêt qua các phong trào thi dua yêu nuac a gop phn tang cu'Ong, 
c1ng c sirc rnnh dai  doàn kt dan tc, thrc hin thng 1çi các iriiic tiêu phát 
triên kinh tC - xa hôi d ra. 

Tuy nhiên, ben cnh kt qua dat duc, cong tác thi dua, khen thi.rOng 
ci:ia tinh thii gian qua cOn bc l nhung tOn ti, hn chê nhât djnh: Mt so 

cap üy, t chirc dâng và ngri dirng du chua thi.rc sr quan tam dñng mrc 
trong cOng tác länh dao,  chi dio triên khai các phong trào thi dua. Dánh giá 
khen thung có vic chua thrc sr khách quan; chua quan tarn khen thung 
di vai các tap th, nguO'i true tiCp lao dng san xuât. Hi dOng Thi dua - 
Khen thu&ng cüa mt s ctp, ngành hoat dOng chu'a thirc sr hiu qua, chua 
phát buy duçc vai trO tu vn, tham muu, kiCm tra, giám sat trong thi dua, 
khen thuang. Vai trO eüa các t chre doàn th trong cOng tác thi dua, khen 
tbuang chua duc phát huy mtnh me. 

Dê tip tic phát huy kt qua dtt duçic, khc phic nhUng tn tti, hn ché 
nCu trên, gop phn nâng cao hiu qua vá t chirc thrc hin các phong trào thi 
dua có trpng tam, trpng dirn, dáp i1ng yêu câu nhim vl trong tlnh hinh rnai; 
kjp thi dQng viên can bO, dâng viCn và các tang lop nhân dan tIch circ, hang 
hái thi dua lao dng, san xut, hçc tip; phn du thçrc hin thng 1çi các 
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nhim vi phát trin kinh t - xä hi cüa tinb giai don 2021-2025 theo Nghj 
quyêt Di hi dai  biêu Dàng b tinh lan th XIX và Nghj quyêt Dai  h  dai 
biêu toàn quc lan thir XIII cia Dàng, Ban Thung vii Tinh ñy yêu câu các 
cp üy, t chtrc dáng, chInh quyên, các ban, ngành, Mt trn To quOc và các 
doàn th tp trung thrc hin tOt nhUiig nhim vi chii yêu sau: 

1. Quán trit sâu sc các chñ tru'Gng cia Dàng, chinh sách, pháp 1ut 
cüa Nba nuc, tu tucing thi dua ái quOc cüa Chü tjch Ho ChI Minh, cácquan 
dim chi dto và djnh huâng tii Di hi thi dua yêu nuác cáo cap dê thi dua, 
khen thuO'ng thrc sr là dng 11.rc, là bin pháp gop phân xây dirng Dãng và 
h th6ng chInh trj trong sach,  ving m.nh. Nâng cao trách nhirn cüa cap üy, 
chmnh quyn các cAp trong chi dto, tO chrc phong trào thi dua darn báo hiu 
qua, thiêt thirc; ngithi dt'rng dâu cap üy, chinh quyên phài trirc tiêp lãnh dio 
và chju trách nhirn v chAt Iuçing, hiu qua cüa cOng tao thi dua, khen 
thu'ang. Mi chi b, dáng viên can phát huy tOt vai trà tiên phong, guang 
rn.u, là ht nhân trong cáo phong trào thi dua & co sO'; gãn phong trào thi 
dua vó'i vic tip tiic thirc hin Chi thj s 05-CT/TW ngây 1515/2016 cüa B 
ChInh trj v UDAy  mnh hpc tap vá lam theo tu' tu'O'ng, do drc, phong each 
H CbI .Minh; lan tOa sâu rng cáo phong trào thi dua trong toàn h thông 
chmnh trj và các tAng lap nhân dan. 

2. Thuô'ng xuyên di rnó'i ni dung các phong trào thi dua yêu nuó'c, tp 
trung huó'ng v co s&, gn vO'i nhirn vi chInh trj, nhim vii cAp bach cña dja 
phu'ang, don vj; phát dng thi dua v&i các hinh thirc phong phü, hAp din; xay 
drng 1 hoach triên khai bài bàn, chi tit, Co trpng tarn, tr9ng dim, tránh 
hinh thü'c và dan trái, v&i cac giái pháp ci the. Trong dO, barn sat các nhim 
v1 trpng tam va xuyên sut trong ké hoach cüng v&i nhirn vi.i hang nãrn, gOp 
phân thrc hin thäng lçi mic tiêu nghj quyt dai hOi dáng h các cap nhirn 
k 2020-2025, ci th v&i cáo ni dung thi dua sau: 

2.1. Thi dua thrc hin trách nkiim nêu guo'ng cüa can b, dàng viên,, nhât 
là dQi ngü can b iãnh c1io, quán 1; tang cu&ng xây drng, chinh dn Dáng và 
h thông chInh trj trong sach,  vU'ng mnh gãn vó'j hpc tap, lam theo tu tu&ng, 
do dirc, phong each HO ChI Minh; phOng chOng tharn nhüng, lang phi; sap xép 
to chO'e, bO may he thông chInh tn tinh gpn, hoat dng hiu Iirc, hiu qua. 

2.2. Thi dua thuc hiCn có hiu qua các giâi pháp phát triên kinh th - hi 
nhanh, ben vü'ng theo hu&ng xanh, hài hOa, bàn SC và hanh  phüc. Trong dO, chá 
tr9ng các phong trào thi dua xây dçrng nOng thOn mó'i, giám nghèo ben v'ng. 

2.3. Thi dua xây di'ng hinh ánh con ngu'&i Yen Bái "than thiçn, nhán 
al. 1oàn két, sang iqo, h5/ nhap 

J; kho'i dy khát v 9 ng yuan len thoát nghèo 
ben \'ing; báo tn và phát buy giá trl, bn sc vn boa các dan tee. 
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2.4. Thi dfla xây dirng và nhân rng các mo hmnh "gia dInh h?nh  phüc", 
"khu dan cu hanh phñc", "lO'p h9c hanh  phic", "trung h9c hnh phüc", "Co 
quan, don vj hanh  phüc"; nâng cao chi s hnh phüc cho ngui dan. 

2.5. Thi dua trong trng ding tin b khoa h9c - cOng ngh, di rn&i sang 
t?o,thIch rng vd Cuc each mng Cong nghip 1.n thir tu, phát trin nn kinh 
tê so, xã hi sO và xây dirng dO thj thông minh. 

2.6. Thi dfla trong linh vxc quc phông, an ninh, gi vüng on djnh 
chInh tr, tr.t tir an toàn xAhi, to rnOi trung on djnh cho phát trin kinh t 
- x. hi và báo dam cuc sOng binh yen, hnh phüc cho nhãn dan. 

3. DOi mi cOng tác to chrc, nâng cao hiu qua cong tác thi dua, khen thing 

3.]. D cao vai trO, trách nhiêm cüa các cap, các ngành trong cOng tác 
thi dua, khen thuthig; ngui dirng dâu và thành viên HQi dng Thi dna - Khen 
thuOng phài guong mâu, chju trách nhim trong bInh xët khen thuOng. D6i 
mói vic dánh giá, lthen thu&ng gän vfd dánh giá xp 1oi clang viên, can b, 
cOng chirc, viên chrc theo tirng tháng, t1rng qu và theo nguyen täc "giao 
nhirn vu, khoán san pháiii ". Trén co s dánh giá. dung d khen thun.g theo 
tinh than 'ding ngu&i, ding vjêc, c1zng thành tIch và tiêu chuán". Thành tIch 
khen thithng phâi dam báo thrc sir tiëu biu, xu.t sc và cO tInh di din cao. 
Chii tr9ng khen thi.thng tp the nhO, ngithi lao dng, cOng nhân, nOng dan trirc 
tiêp lao dng, san xut; quan tam khen thu&ng th chirc, Ca nhân trong và ngoài 
nuâc có nhiu thành tIch dóng gop, thxc hin tht cOng tác an sinh xä hi eüa 
tinh. Nghiên eiu, ban hánh theo thâm quyn và t chirc thirc hin cO hiu qua 
các van ban ye cOng tác thi dna, khen thu&ng. Quan tam va e the hoá bang 
các quy djnh v khen thuOng qua vic phát hin các din hInh, nhân tO rnci. 

3.2. Tip tic di mi t chüe, hot dQng cüa các Kh6i và Cim thi dua, 
to rnOi truYng trao di, hgc tp kinh nghim, each lam hay vâ hiu qua dê 
phát huy tinh than doàn k&, cñng nhau phn dâu, thi dua thixc hin có hiu 
qua các nhim v chInh tr cüa co quan, don vj, dia  phuong. KhOi và Cijm thi 
dua thrc hin nghiêm tue vice  ch4m dirn, bIrth xét thi dua, lam tOt vic kiCm 
tra, rà soát clang k thi dua, kCt qua ehm diem lam can cr lira ehpn dê nghj 
khen thung diing quy djnh. Tránh nê nang, thiCn vt,  1ra ch9n các tip the 
khOng darn báo các tiéu chun ho.c có vn d sai phm nOi cm, lam mat 
tInh tiêu biu và ânh hurng tiCu erc dn phong trào thi dua. 

3.3. Tiêp tiic dy minh di rnOi phuong thirc t chue ehi dao  cáo phong 
trào thi dua, dam bâo thue hiên dOng bô 6' cã bOn khâu: Phát hin, bOi dung, 
tang kt và nhân rang din hinh tiên tiên. Dc bit quan tarn den cOng tác phát 
hin, tuyCn truyn d to sia lan tda và thuc day phong trào ihi dua. Cáo cap iiy, 
chfnh quyn, doàn th thre hin vic xây dmg kê hoch cho giai don, có phân 
b chi tiCu phát hin, nhân rng diên hInh tiCn tién ci the dCn các co quan, don 
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vl, dia phLrcrng và co' sâ. Tix do dánh giá theo trng narn và Ca giai don, coi day 
là nhirn vçt tr9ng tam trong di mi phuong thtrc tO chi'xc chi dao  các phong 

trào thi dua, tao  sir lan tOa rng khàp trong cong dOng. 

3.4. Thrc hin vic cfing c& sp xp tinh gçn b may lam cOng tác thi 
dua, khen thuing; bô trI nguOn 1rc darn bào thirc hin cong tác thi dua, khen 
thung hoat dng n drjnh, thng nht. Chü tr9ng tang cu&ig bôi duong phâm 
chat chinh trj, dao  dirc, kin thirc, kinh nghirn; nâng cao chat lu'cing tham 
rnu'u, d xu.t vâ t chrc thirc hin cüa di ngü can bO lãnh dao  quán l, can 
b chuyên trách và kiêm nhim lam cong tác thi dua, khen thuO'ng. Thrc hin 
nghiêm tüc vic dOn dOc, hung dan, kiêrn tra, so' Ret, tong kêt, dánh giá, ri.ift 
kinh nghirn trong thrc hin các phong trào thi dua; vic biéu duong, ton 
vinh và phC bInh trong thrc hin cong tác thi dna, khen thi.rO'ng. 

4. T chü'c thu'c hiên 

4.]. Ban can sir dáng Uy ban nhân dan tinh chi dao  xày dirng, phát 
dng Va thirc hin hiu qua các phong trào thi dua thiêt thirc, barn sat các 
nhim vI trçng tarn cüa tinh. Dng thyi, b trI kinh phi dê triCn khai tic 
hiên darn bão các muc di'ch, yOu câu dO ra. Tbeo dOi, kiOrn tra, dOn dOe vic 
thijc hin Chi tlij, djnh kS'  báo cáo Ban ThuOng v Tinh iy. 

4.2. Uy ban Mt trn Tè quc Va doàn th các cap phát buy rnanh me 
vai trô, trách nhirn trong vic phát dng các phong trào thi dua và phát hin, 
dO xuât, giói thiu, nhân rng các diOn hInh tiOn tin, guo'ng ngu'ôi t&, vic 
tOt; tuyOn truyOn, vn dng doàn viOn, hOi  viOn tIch crc tharn gia các phong 
trào thi dua. 

43. Ban TuyOn giáo Tinh iiy hung din, dOn dOe các eo' quan thông tin 
tuyên truyên eüa tinh tang cuO'ng tuyOn truyn v các phong trào thi dna yOu 
nuóc cüa tinh; chi tr9ng giO'i thiu, tuyên truyn các din hinh tiên tiên, 
gu'o'ng nguO'i tOt, vic tOt trong các phong trào thi dua yOu nu'c. 

Chi th nay duçc phô bin dn chi b. 

No'i nhân:  
- Vn phOng Trung ucmg Dáng, 

Ban Thi dua - Khcn thrO'ng TW, 
- Các dông chi Tinh iiy viên, 
- Các táng doàn, ban can sr clang, 
- Các sO, ban, ngành, MTTQ, doân the tinh, 
- Các huyn Oy, thành iiy, th uy, dãng iiy tryc thu3c, 
- Ban thi dua khen thuOng tinh, 
- Lnh dio Van phông Tinh i1y, 
- ChuyCn viCn phOng Tong hqp VPTU, 
- Luu \7'jfl  phong Tinh fiy. 

T/M BAN TIIUNG V1J 
BI THT5 
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CHI THJ 
CUA BAN THU'ONG VJ TINE TTY 

v tip ttzc dy minh vã di mó'i Cong tác thi thia, khen thtthng 
giai d03n 2021-2025 

Thi gian qua, trin khai thrc hin Chi thj s 34-CT/TW ngày 
07/4/2014 cüa BO Chmnh trj. khOa XI v Tié'p tyc ddi rnól cong tác thi dua, 
khen thvràng" Va Chi thj s 19-CT/TU ngày 15/02/2017 cüa Ban ThuOng vt 
Tinh tiy v tiêp tic day mnh, di rnó'i Cong tác thi dua, khen thixóng tinh 
Yen Bái giai doan  2017-2020, phong trào thi dfla yéu nuó'c và cong tác thi 
dua, khen thtrO'ng trong tinh dã có nhiu di rnó'i, sang t?o,  barn sat thin G tiên, 
thng buóc di vào chiêu sâu, khäc phic tInh trng hInh thirc, gân vi vic h9c 
tip và lam theo tu' tuO'ng, do thic, phong cách H ChI Minh và nhim vii 
chinh trj cüa tiirng co quan, don vj, dja phuong; du'gc can b, dâng viën và 
các tang lap nhân dan tIch cinic  hi.rang 1rng, tham gia. COng tác tuyên truyn, 
biêu throng, khen thu&ng, nhân rng các din hmnh tiên tin dugc chñ trçng, Co 
tác diing dng viên, Co vu kjp thoi các tO chirc, cá nhân Co thành tIch tiêu biu, 
xu.t sac. Kêt qua các phong trào thi dua yu nuó'c dã gOp phtn tang cuO'ng, 
clng co sirc rnanh dai  doàn kêt dan tc, thLrc hin thng lçxi các nTn1c tiêu phát 
triên kinh tê - xa hôi dê ra. 

Tuy nhiên, ben ctnh kt qua dat  du'çic, cOng tao thi dua, khen tlurO'ng 
ciia tinh thi gian qua cOn bc 1 nhng tn tai, han ch nht djnh: Mt sO 
cap iiy, to chc dáng và ngui thing du chua thrc sinr  quan tam thrng rniirc 
trong cOng tác Iãnh dao,  chi  dao trin khai các phong trào thi dua. Dánh giá 
khen thung có vic chua thçrc sr khách quan; chu'a quan tam khen thuO'ng 
di vai cac tp th& ngu'ii trrc tip lao dng san xut. HQi dOng Thi dua - 
Khen thu&ng cüa mt s cip, ngãnh hoat dng chua thrc sir hiu qua, chu'a 
phát buy du'çc vai trO tu vn, tham mu'u, kiêrn tra, giám sat trong thi dua, 
khen thuàng. Vai trO cüa các t chrc doàn the trong cOng tao thi dua, khen 
thuang chua duc phát huy manh  me. 

D tip tVë  phát huy kt qua dat  duçc, khc phic nhQ'ng tn ti, han  ch 
nCu trên, gOp phmn nâng cao hiu qua và t chc thrc hin các phong trào thi 
dua CO trçng tam, trçng dim, dáp irng yêu câu nhirn v trong tInh hInh rnO'i; 
kjp thai dng viCn can b, dáng viCn và cáo tang ló'p nhân dan tIch crc, hang 
hái thi dua lao dng, san xut, h90 tap;  phn du thinrc hin thang I9'i cáo 
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nhim vi phát triên kinh t - x hi cüa tinh giai don 2021-2025 theo Nghj 
quyt Dti hi di biu Dàng b tinh thn thr XIX và Nghj quyêt Dai  hi  dai 
biêu toàn qu6c thn thi.r XIII cüa Dàng, Ban Ththng vii Tinh üy yêu câu các 
cp üy, t chüc dáng, chInh quyn, các ban, ngành, Mt trn To quôc và các 
doàn th tp trung t1c hin tt nhUng nhim vi chü yêu sau: 

1. Quán triêt sâu sc các chi trucing cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut 
cüa Nhà nuc, tu tix&ng thi dua ái quc cüa Chi tjch Ho ChI Minh, các quan 
dirn chi dio và djnh hu'óng tai  Di hi thi dua yêu nuc các cap dê thi dua, 
khen thuô'ng thrc sr là dng lçrc, là bin pháp gop phn xây dirng Dáng và 
h thông chInh trj trong sach,  vung mnh. Nâng cao trách nhirn cüa cap üy, 
chInh quyn các cAp trong chi do, to chirc phong trào thi dua darn báo hiu 
qua, thit thrc; ngui drng dâu cap üy, chinh quyên phài triyc tiêp lAnh do 
và chju trách nhim v chit luqng, hiu qua cüa cong tao thi dua, khen 
thuO'ng. Mi chi b, dáng viên cn phát huy tM vai trô tiên phong, guang 
rnu, là ht nhãn trong cáo phong trào thi dua ô co s&; gãn phong trào thi 
dua vó'i vic tiêp tiic thirc hin Chi thj sO 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa B 
ChInh trj v uDAy  rnnh hoc tap và lam theo tr tu0ng, do dec, phong cách 
H Clii Minh'; lan tOa sâu rng cáo phong trào thi dua trong toàn 1i thông 
chInh trj và cáo tAng 1óp nhán dan. 

2. Thung xuyên di rnó'i ni dung cáo phong trào thi dua yéu nu'óc, tp 
trung hirng v& co s6, gn vó'i nhirn vi chInh trj, nhirn v cap bach cia dja 
phuong, don vj; phát dng thi dua vó'i cáo hinh thrc phong phiii, hap dn; xây 
drng k hoach trin khai bài báii, ciii tit, có tr9ng tam, tr9ng diem, trénh 
hinh thrc và dan trái, vói cáo giái pháp cii the. Trong d, barn sat các nhim 
vi tr9ng tarn va xuyên sut trong k ho?ch cuing vi nhirn vi hang nãrn, gop 
phân thLrc hin thng lcii 1m1c tiêu nghj quyt dti hi dáng h các cAp nhim 
kS' 2020-2025, Cu the vói cáo nOi dung thi dua sau: 

2.1, Thi dua thrc hin trách niiirn nêu guong ciia cAn b, dáng viên. nliAt 
là dOi  ngü can bO knh dio, quán l; tang cu'O'ng xây drng, chinh d6n Dâng và 
h thông chInh trj trong sach, vU'ng manh gän vó'i hpc t, lam theo tu' tu'O'ng, 
do diirc, phong each HO Chi Minh; phOng oh&ig tham .nhuing, lang phi; sp xp 
tO chA'o, b mAy he th&ig chInh trj tinh gpn, hot dng hiu 1irc, hiu qua. 

2.2. Thi dua thLrc hiCn có hiu qua cáo giái pháp phAt trin kinh t - ã hi 
nhanh, ben vU'ng theo hu'ó'ng xanh, hài hOa, bàn sc và hnh phuc. Trong dO, chñ 
trpng cáo phong trão thi dua xây drng nOng thOn mói, giàrn nghèo hn v'ng. 

2. 3. Thi dua xây dmg hinh ánh con ngu'O'i Yen Bái uthán  thin, nhán 
ái, docen kêt, s6ng to, h3i nhp "; kho'i dty ldiát vpng vuon len thoAt nghCo 
ben vtng; báo tOn và phát huy giá trl,  bàn sc vn boa cáo dan too. 



2.4. Thi dua xây dirng và nhân rng các mô hInh "gia dInh hanh phiic", 
"khu dan cu hanh  phüc", "lóp hoc hinh phiic", "truô'ng h9c hanh  phüc", "Ca 
quan, dan vj hanh  phc"; nâng cao chi s hanh phc cho ngithi dan. 

2.5. Thi dua trong irng diing tin b khoa h9c - cong ngh, di rnói sang 
tao,thIch irng vci Cuc cách mng Cong nghip lan thr ti.r, phát trin nên kinh 
té so, xã hi sO và xây drng dO thj thông rninh. 

2.6. Thi dfla trong linh virc quOc phông, an ninh, gi vOng on djnh 
chInh trj, tr.t tin  an toàn xâ hi, tao  rnôi tru?ing On djnh cho phát trin kinh t 
- x. hi và bão dam cuOc  sOng bInh yen, hanh  phic cho nhãn dan. 

3. DOi mi cOng tác t chilic, nâng cao hiu qua cOng tác thi dfla, khen thung 

3.1. Dê cao vai trè, trách nhim cüa cáe ctp, các ngành trong cOng tác 
thi dua, khen thng; nguYi dirng du và thành viên FIi dng Thi dua - Khen 
thrâng phài guong rnâu, chtu trách nhim trong bInh xét khen thuO'ng. Di 
mói vic dánh giá., khen thuO'ng gn v1i diánh giá xp loai dâng viên, can b, 
cong chirc, viCn cbirc theo trng tháng, th'ng qu và theo nguyen tàc "giao 
nhicin vt, khoán san phdm". Trên ca s dánh giá dung d khen thung theo 
tinh than th.ng nguài, thing viêc, thing thành tich và tiêu chuán". Thành tich 
khen thuing phái darn báo thrc sr tiéu biêu, xuât sac và có tInh dai  din cao. 
Chñ tr9ng khen thung tp the nhO, nguà lao dng, cOng nhân, nông dan trirc 
tiêp lao dng, san xuât; quan tarn khen thixOng to chi.irc, Ca nhân trong và ngoài 
nuc có nhiêu thành tIch dóng gop, thinc hin tht cOng tác an sinh xä. hi cüa 
tinh. NghiCn ciru, ban hành theo thim quyn và t chCrc thinc hin cO hiu qua 
các van ban v cOng tác thi dua, khen thu&ng. Quan tam và cii the hoá bang 
các quy djnh ye khen thuOng qua vic phát hin các din hlnh, nhân tO rnói. 

3.2. Tip tiic dôi mài t chrc, hoat dng cüa các Khôi và Crn thi dua, 
tao môi trtrng trao di, hpc tp kinh nghim, each lam hay Va hiu qua dê 
phát huy tinh thin doàn kêt, cing nhau phân dâu, thi dua thirc hin cO hiu 
qua cac nhiCrn vu chinh Ui cua ca quan, dan vi, dia phuo'ng KhOi va Cum thi 
dua thrc hin nghiCrn tiic vic chtrn diem, bInh xét thi dua, lam tOt vic kiCm 
tra, rà soát däng lc thi dua, kCt qua ch.m diem lam can cr lira ch9n dê nghj 
khen thung ding quy djnh. Tránh né nang, thiCn vj, linra ch9n các tp the 
kliOng darn báo các tiêu chuân hoc CO van dC sai pham nOi cOrn,  lam mat 

tInh tieu biu ânh hung tiCu crc dn phong trào thi dua. 

3.3. Tip tinic  dy rnanh dM rni phucrng thirc t chrc chi dao các phong 
trào thi dua, dam báo thuc hin dOng bô ci bOn khâu: Phát hin, bOi duöng, 
ttng kt va nhân rang din hInh tiên tiên. D.c bit quan tarn den cOng tác phát 
hin, tuyCn truyn d tao  sp Ian tôa và thüc day phong trào thi dua. Các cap iy, 
chinh quyên, doàn the thinre hin vic xây diing kê hoach cho giai doan, co phân 
b chi tiCu phát hin, nhân rng diên hInh tiên tiên cit the den các ca quan, dan 
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vj, da phuong và c sâ. Ti'x do dánh giá theo tirng narn Va cã giai doan, coi day 
Ia nhiêrn vu trong tam trong dôi mai phi.rong thuc to chuc chi dao cac phong 

trào thi dua, tao  sir lan tOa rng khäp trong cong dông. 

3.4. Thirc hin vic cng c& sp xp tinh gpn b may lam cOng tác. thi 
dua, khen thucing, bO tn nguOn luc darn bao thuc hiên cong tao thi dua, khen 
thu'&ng boat dung n djnh, thng nht. Chü trng tang curng bôi dirong phârn.. 
ch&t chInh trj, dao düc, kin thirc, kinh nghim; nâng cao chat lung thanm 
rnuu, d xut và t chirc thirc hin cUa di ngU can b 1nh dao  quãn 1, can 

bO chuyên trách và kiêm nhim lam cong tác thi dua, khen thung. Thirc hin:.. 
nghiern tüc vic dOn dOe, hucng dan, kiêrn tra, sci kêt, tOng kêt, dánh giá, rit 
kinh nghirn trong thirc hin các phong trào thi dua; vic biéu duong, ton 
vinh và phê bInh trong thirc hin cOng tác thi dua, khen thuOng. 

4. To chfrc thu'c hiên 

4.1. Ban can sir dáng Uy ban nhân dan tinh chi dao  xay dirng, phát 
dng và thire hin hiu qua các phong trào thi dua thiêt tic, barn sat các 
nhiêm vçi tr9ng tarn ciia tinh. Dng thñ, b trI kinh phi dé triên khai thxc 
hin darn báo các rnçlc dich, yêu câu dé ra. Theo döi, kiêrn tra, dOn dOe vic 
thire hién Chi thi, dinh kS'  báo cáo Ban Thung v Tinh i:iy. 

4.2. Uy ban Mt trn T qu6c và doàn th eác cp phát buy manb  me 
vai trO, trách nhirn trong vic phát dng các phong trào thi dua và phát hin, 
dé xuât, giói thiu, nhân rng các diên hInh tiên tin, guGng ngui t6t, vic 
tot; tuyên truyên, vn dng doàn viên, hi viên tich crc tharn gia các phong 
trào thi dua. 

4.3. Ban Tuyên giáo Tinh üy hithng dan, dOn dc các c quan thông tin 
tuyên truyên ciia tinh tang cu'Ong tuyên truyn v các phong trào thi dua yéu 
nuc cüa tinh; chü trgng giói thiu, tuyên truyn các din hInh tiên tin, 
guong nguOi tot, vic tOt trong các phong trào thi dua yêu nu6c. 

Chi thj nay duc phô biên dn chi b. 

Noi nhân:  
- Vn phOng Trung u'ong Dâng, 
- Ban Thi dua - Khcn thung TW, 
- Các dng chI Tinh üy viên, 
- Các dáng doàn, ban can sir dãng, 
- Các si, ban, ngành, MTTQ, doân the tinh, 
- Các huyn Cy, thânh üy, thj uy, dáng iy truc thuc, 
- Ban thi dua khcn thung tinh, 
- Lãnh do Van phCng Tinh üy, 
- ChuyCn viCn phông Tong hçip VPTU, 
- Luu Vin phông Tinh iy. 

T/M BAN TIIU(1NG VI) 
BI THU 
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