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KInhgüi:
-. Các bO, ban, ngành, doãn the Trung uang;
- UBND cac tinh, thath phô trirc thuQc Trung uang.
Thvc hin chucmg trmnh cong tác cüa HQi dhng Thi dna - Khen thu&ng
Trung uang, Ban Thi dna - Khen thuOng Trung uang (ca quan thuông trirc cüa
HQi dãng) dã dirt thão Chi thj cüa Thu tuémg ChInh phü v vic phát dQng phong
trào thi dna thirrc hin thAng igi nhim vu phát triAn kinh tE - xa hOi näm 2021 và
K hoach 5 näm (2021-2025) theo Nglij quyM Dai hOi 4i bi&u toãn qu& thn thü
XIII cüa Dãng.
Ban Thi dua - Then thuâng Trung irang d nghj qu9 cci quan cho lciên
vào dv thão CM thj cüa ThU tuàng ChInh phU v vic phát dng phong trào thi
dna thvc hien th&ng Igi nhim vi phát tri&n lcinh té - xã hQi Mm 2021 và KE
hoch 5 nárn (202 1-2025) theo Nghj quy& Dai hi d?i biu toàn qu6c lan thu
XIII cUa Dãng, d hoàn thiên, trInh ThU tuo'ng ChInh phU ban hành (co dçr thâo
Chi thi kern theo).
Van bàn dóng gop y kik gui v Ban Thi dna - Then thu&ng Trung ucrng
(s 156A Quán Thánh, Ba Dinh, Ha NØi) trLró'c ngây 10 tháng 6 nàm 2021. Sau
thôi hn nêu trên các don vj khOng cO kin thi duçic hiu nht trI vói dv thão
Chi thj.
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CHITH!
Ye vice phat dQng tlu dua tlnye hiçn thang Iqi nhiçm vii phat then
kinh tê - xã hôi nãm 2021 và Kê hoach 5 nàm (2021 - 2025)
theo Nghj quyêt Di hQi di biêu toàn quôc lan thfr XIITI cilia Pang
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Thire Men CM thi. s 34-CT/TW ngày 07/4/2014 cüa BØ ChinE fri ye
"TiEp tçic di mó'i cong táe thi dna, khenthu&ng" và ehü dê eüa Di hQi ml dua
yêu nute toàn quc lAn thir IX "Doàn kêt, séng tao, thi dua xây dçmg và Mo vç
T6 que", trong nhffihg nám qua, cáo phong trio thi dna yêu rnr&c dâ dirge tO
ehire thire hlên eó hieu qua, phát huy mart me lông yêu nu&c và sire manh dai
dng viên cáe cap, cae ngành, cáo tang lap nhân
doàn kt toãn dan tQe, cô
dan vuo't qua nhiOu khó khan, thir thách, dat dirge nhüng thãnh tin1 quan trpng,
toân diên trén nhik linE vije, tao dâu an nôi bat trong nàm 2020 vu giai do?n
2016 - 2020. Die biet, dã thçe Men thãnh cOng "rnc tiêu kép" vra phông,
chng djch, vita phi,ic hôi phát tri&n kinh tO - xã hOi, bàn dam an sinE xä hOi
vá d&i sOng, sire khôe Nhfin dan, dna Yiet Nam là mQt trong nhffng nOn kinh tO
eó mire tang tru&ng eao nEat thO giOi nàm 2020. Qua do, tiOp tiie tao tin d
quail tr9ng dO day manE sr nghip cOng nghip hóa, hien dai hoá dat nuâe, xay
dmg và bàn ye TO quOe trong giai doan tiOp theo.
Trong thOi gian t&i, ben canE nhftng thu6n icii, nu&c ta cOn gp nhiu khó
khan, thách thirc, die biet trong bOi canE tinE Mit thO giài eO nhiOu biOn dng
nEanh, phire tap và art huàng ngây eâng nghiOm trgng cüa thiOn tai, djeh berth,
biên dôi khi Mu... Phát. huy nhftng két qua da dat dirge, dO gOp phan thçre Men
thang igi nhiem vçi phát then kilt tO - xä hØi Mm 2021 và Kê hoach 5 nan
(2021 - 2025) theo Ng quyOt Di hQi dai biêu toàn quêc Mn thir Xliii cilia Dãng,
Thu tuàng Chmnh pit yOu câu cáo bQ, ban, ngành, doàn the, tinE, thãnh phO tric
thuØe Trung uong:
vu,

va

1. Tiêp tçic quán triet, triên khai, tuyên truyn và tèi chire thçre Men tht các
cit truo'ng, thrOng lôi eüa Dàng, ehIith sáeh, pháp 1ut cilia Nba nithc v thi dua,
khen thithng; quán triGt sari sac Pr tithng thi dna ái quôe eüa Cit tjch Ho CM
Mink, CM thj sO 34-CT/TW ngày 07/4/20 14 eUa BQ ChInE trj ye "Tip tyc dM
mOi cOng tao thi dna, khen thuOng", tao sr ehuyk biOn manE me han n&a trong
nhmn thirc, tic tu&ng và tang cu&ng sir lanE dan cilia eác cap u5' dâng, ehinh
quyOn, dO eao vai trO, trách nhiem eüa HOi dOng TM dua - Khen thuOng và
nguM dUng dâu, lam cho thi dua thiyc su trâ thânb thire tic giáe, tráeh nEiêm và
thu&ng xuyen cüa môi
môi ngànE, môi don vj, cá nhàn; tao thành cao trào
kanE dng each mang, gop phân tIch ere yào viec thirc Men th5ng igi Nghi
quy& Dai hQi lan thU XIII eüa DAng.
cap,
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2. T chire cae phong trao thi dna thi&t thue, hiu qua, barn sat nQi dung
djnh huthg, chi dao eüa eüa Dãng, Nhà nuàe va ehü âé thi dua "Doãn két, sang
tao, thi dua xây dçrng và bào vO Ta qu'c" duqc phát dng tai Dal hQi TM dua
yêu nuot toàn quc thn the X. Thpt MOn Mi mdi nØi dung, phuong thCc to diCe
cac phong trào thi dua, vdi hinh thCe phong phü, da d?ng, nQi dung ci the, thiet
thvc, t.p trung cci th hóa và thve hiOn tht 6rthi0m vv trçng tam, 3 lchâu dOt pM
chMn hrae, nhim kiwi dy math me tinth than yêu nithe, cM tq eu&ng dan tOe,
khát vgng phát tri&i dt nuOe, phát huy sCe m?nh tong hçcp eüa eà ho thông
chmnh trj, phAn dâu den nàm 2025, Vi@ Nam trâ thãnh rnthc dang phát triên có
cOng nghip theo huóng hiOn dai, vuçrt qua mCe thu nhp trung bmth thp, huàng
toi cac thp niên tip theo: D&n nm 2030, k thOm 100 nm thãnh p Bang, trô
thành nuóe dang phát triEn eó cOng nghip hiGn d4i, thu nhjp trung binh cao;
dn nâm 2045, k5 niOm 100 nm thãnh 1p nude, tr& thành nude phát triên, thu
n14.p eao. DÀy math eae phong lrào thi dua phk dAu dt và vixçxt cáe eM tiêu
chü y&u phát trin kinh t4 - xa hØi 5 n5m (2021 - 2025) dA dã ra trong Nghj
quyêt Dai hOi âçü biêu toAn quOc thn thu XIII cüa Bang: Vê kinh t& TOe dQ thng
tnr&ng kinh t (GDP) bitE quân 5 nm dat khoAng 6,5 - 7%/nãm. DEn nàm
2025, GDP binh quãn d&u ngu&i khoãng 4.700 - 5.000 USD; dOng gOp cüa nthig
su&t cáe than tO tng hcip (TFP) vao tang twang dat khoãng 45%; the dØ tAng
nang suit lao dQng xA hOi binh quãn trOn 6,5%/näm; ti l dO thj hoá khoãng
45%; ti trçng cong nghip chE biên, ehE tao trong GDP dat trOn 25%; Icirth tE s
4t khoãng 20% GDP. V xA hôi: DEn nm 2025, ti tryng lao dØng nOng nghip
trong tOng lao dng xä hQi khoãng 25%; ti 1 lao dQng qua dào tao là 70%; ti 10
that nghip & khu e thành thj nrn 2025 duOi 4%; ti 1 nghêo da chiêu duy trI
mCe giãm 1 - 1,5% h5ng nthn; cd lObáe sT và 30 giuàng bOnE/i van dam; ti 1
tham gia bào MOm ytO 4t 95% dk sO; thai thç trung bmnh dat khoãng 74,5 tui;
ti lé x dat tiOu chuãn nông thOn mdi ti thiEu 80%, trong do it nhât 10% dat
chuãn nông thôn mdi kiOu mu. VO môi ththng: DOn nm 2025, ti 10 s ding
nude sach, nude hap vO sinh eüa dan eu thành thi là 95 - 100%, nOng thôn là 93 95%; ti 10 thu gom và xfr l chat thãi ran sinh hoat do thj bào darn tiOu ehdn, quy
chuân dat 90%; ti 10 khu cOng nghip, khu thE xut dang boat dQng có hO thEng
xC I nude thai tap frung dat tiOu ehuk mOi th.thng là 92%; tilO co s& gay ô
nhi&n mOi tru&ng nghiOm trçng dirge xfr l dat 100%; gift ti 10 ehe phU thng an
djnh 42%.
3. Cáe bQ, ban, ngành, Mt trn T6 que, eáe doãn thE, tinE, thânh pM
trye thuoe Trung uang can cC diCe nang, nhiOm vi và dc thu eüa dja phuong,
don vj, phat dng cáo phong trào thi dna phà hgp v&i tüng linh c cüa dbi s6ng
xa hOi, cae Wing miOn, tang lop nhân dam. TiEp tcie thvc hiOn sang tao, eó hiOu
qua 4 phong trào trào thi dua "Ca rnthe cbung sue xây dçrng nOng thOn mdi",
"Ca nude ehung tay vi nguäi nghêo, khOng dE ai bj bO lai pMa sau", "Doanh
nghip ViOt Nam hQi nl4p vâ phát triEn", "Can bO, cOng tic, viên diCe thi dua
thçe MOn van hóa cOng sO". TM dna xay d%rng, hoàn thiOn dEng bQ thE thE phát
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trin bn vitng v lcinh th, chmnh tri, van hóa, xä hOl, bão v môi trwicng, to chUc
va hoat dQng cüa ca quan hành chInh nhànuâc. Thi dua phát triên rnanh me
khoa h9c cOng ngh và dOi mOi sang tao, gàn vâi kiwi dy khát vpng phát triên
dt rnróc, tao bCrt phá nâng cao náng suât, chat lucing, hiu qua và sue canh trait
cüa nn kinh tê, tái cu eau lai nn kinh té gàn vói dôi mói mO hInh tang truOng.
Thi dua thijc hin chuyn d& s qu6c gia mQt each toãn din dO phát triOn kinh
tO so, xay dçrng xa hØi sO. Thi dua xây d%rng và phát triOn van boa, xA.hOi,
khuyn hoc, khuyn tài, xây dung xà hOi h9e tap, nãng eao dài sOng vat chat và
tinh than cüa nhân dan. Thi dua trong lilt v'rc quôc phèng, an ninh, dOi ngoai,
ehü dtng hQi nhp qu6c t, tao môi tru&ng bOa bInh và thOu kin thuan lcxi cho
phát trin dt rnthc. Nâng cao chAt lucing phong trào thi dua trong lTnh we xây
dimg Dãng, Nhâ nuàe và toàn h thtng ehInh frj trong sach, vü'ng manh, tinh
gçn, hoat dng hiu lvc, hieu qua. Di mâi các phong trào thi dua yOu miàe eüa
Mat trail TO quôe và eác doàn th nhân dan, phát huy vai trO tp hgp, xay d'mg
khoi dai doãn kêt man dan toe, buy dng ngun lye, sue sang tao cüa Nhàn dan
vàdoàn viOn, hi viOn, gOp phãn tIch eye vào thye hien th&ng igi nhim sn1 phát
triOn kinh tO xa hi cüa b, ngânh, dja phuting và cá rnthe.
-

4. Cling vOi vice tã ehüc các phong trio thi dua, cAn thuông xuyên quan
tam phát hin, bôi duö'ng eac nEt th, diên hmnh mái, tuyOn truyên, nhân rQng
diOn hIrth tiOn tiOn, nOu guung ngu&i tOt, viêc tOt, nhärn thüc dày, c vii eác
phong trào thi dua. Cáe bô, ban, ngãnh, doãn the, tinh, thãnh phô trye thuie
Trung uting có kO hoach ei the âê bôi duO'ng, xây dyng các mô hInh mói, nEt
to moi trong timg nàm, eá giai doan, thxçxc thyc hien tir eu sâ và thyc hin dong
b tot cá 4 khâu: Phát hien bi duäng t&ig Ut nEt then hInh tiOn tiOn.
cao tráeh nhiem cüa nguti dthig dâu trong viec phát hin, biu duang, khen
thutng the to chuc, eá nhân dat thãnh tIch xuAt sAc trong thye hien nhim vii.
Cáe ca quan thông tin truyOn thông tIch eve di mói, da dng hóa phuang thâe,
dO dày manh tuyOn truyOn Ui tuOng thi dua yOu rnro'c cüa Chü tjch H Chj Mirth,
chü tnrcxng, du&ng lôi elm Bang, chinh sách, pháp luat cüa Nba nuO'e v thi dna,
kiren thu&ng; m& eác ehuyOn trang, ehuyOn m'ic và tang th&i luccng dO giOi thi4u,
tuyOn truyOn các guo'ng diOn hInh tiOn tiOn trong các phong trâo thi dua, guang
nguäi tot, viëc tOt trén cáe linE vçrc.
-

-

-

5. Ti&p t~1c nang eao chAt lugng cong the ichen thuthig, tao chuyn bi&i
manE me va thyc chat, báo dam khen thuOng chinE xác, kjp thO'i, cong khai, minh
bach, eO the dpng giáo dye, nOu guong. Chü trçng vic khen thuOng thông qua
phát hiên eáe diOn hInh, nhân tO mó'i, khen thuthig nguOi lao dQng trije tiOp,
vüng sau, vuing xa, ichen thuOng dOt xuât, khen thuOng theo chuyOn dé. Khen
thuOng phãi phü hgp vOi thành tIch và kOt qua dat dupt. Tip tyc eãi each thli tye
hart chInE, 1mg dung cong ngh thông tin trong cong tác thi dua, khen thtthng.
6. Tip tye lam tat cOng táe quãn l2nhà nuOe v& thi dua, kben thuOng.
Tp tnrng hoàn thin h thông pháp luat ye thi dua, khen thuOng phü hqp vOi
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tInh hIrth thuc tin, khe phiic nhttng tèn tai, b.t cp hin nay. Thu&ng xuyén
don doe, kim tra, su két, tong kêt, dánh giá hiu qua cáe phong trào thi dua trén
ca s& dánh giá két qua thije hin nhiem vii chInh tn eüa tfrng cu quan, don vj.
Nâng cao vai trô, trách nhim cüa HOi dông Thi dna Khen thutng cáe cap; dôi
moi, nâng cao hiêu qua cUa eae cum, khôi thi dua. Bô trI, dào tao bôi duàng dii
ngfl cOng ch~c lam cong tác thi dua, khen thu&ng có phâm chat dao dire, bàn
11th chInh tn vü'ng yang, nAm vfrng chü truong, thrèng 101 cüa Bang, ehinh sáeh,
pháp 1ut eüa Nba nuâc v thi dua, khen thu&ng, có b& dày kiên thurc và kinh
nghiêm, gân bó voi qu&n ching và phong trào thi dua. Bong th&i, tiêp tvc cüng
e t6 chirc, b' may n djnh, tinh gçn, hoat dng hieu lye, hiu qua, thông nhât tü
Trung ucxng den dia phtrcxng. Bay là nhãn to quan trçng quyêt djnb chat luqng
cong tác tham mutt vá két qua triên khai tO chüt thye hin eó hiu qua phong
trào thi dua vi cOng tác khen thutng trong phamvi câ nute, gop phân thyc hin
thàng lcii Nghj quyêt Bai hi dai biêu toàn quôe Ian thu' XIII eüa Bang.
7. Nàm 2021, nàm dAu thye hin k hoach 5 nàm (2021 2025), the bO,
ban, ngành, M.t trn To quôc vi các doãn the, tinh, thinh phô trrc thuc Trung
uang to chirc phát dng phong trào thi dua soi nOi, thiêt thçrc, hiêu qua, phãn dâu
thyc hiên thAng lii Ngh quyEt Bai hQi Ding eáe cAp. Trong then diem hin nay,
khi djch bnh Covid-19 dang din bién phire tap, can tip ty.e thyc hin quyêt
1it, hiu qua eác bin pháp phông, ehng vi giàm thiu thi@ hal do dai djch
Covid-19, nh&m tap tning thuc hien "mi;ie tiêu kép": Vüa phông chông djch
bnb hiu qui, bio ye sire khOe nhân dan, vfra tn ttng tot eác co hi, no lye
phvc hOi và phát tniên kinh té, xã hQi trong trang thai bInh thi.r&ng mói. Tp
trung ehi dao vi thye hin tat Nghj quyt sá 01INQ-CP ngiy 01/01/2021 cüa
ChInh phü v nhim vu, gui pháp chü y&u thyc hin k hoach phát tniên kinb tê
xã hOi vã dy toan ngfin sich nhi rnr&c näm 2021; giü v&ng an ninh chInh trj,
trt ty an tom xi hi; ehü dng và tIch eye hi nhp quac t; hoin thin thá chO;
xây dyng, cUng eO h thông chInh tnj; dAy manh cii each hinh chinE; irng dyng
cOng nghê thông tin; t3p trung tháo gO khó khän cho sin xuAt kinh doanh, tao
rni diêu kiên thun lgi cho nguèi dan, doanh nghip; xây dyng co s& ha tAng;
phát tniên nguOn nhãn lye; nãng eao ning lye earth tranh cüa nn kinh t; bio
dim an tom ye sinh thye phAm; bio v mOi tru6ng vi frng phO vO'i bik dM kM
hu; phông, chông tham nhüng, lang phi; bão dim an sinh xi hOi...
-

-

8. Các b, ban, nginh, eác tinh, thinh pha trrc thuc Trung uung cO
trách nhiêm tO chine thuc hin Chi flij nay. TiJy ban Trung uung Mt trn TO
quOe Viêt Nam, eic to chine chinE frj xã hQi & trung '.rong vi & eáe cap, eic
nginhea.n cir chine ning nhim vv v.n dQng doin viên, hOi viên tO chine thye
hin tOt phong trào thi dua, gop phin thyc hin thing lgi kê hoach phát triên
kinh té xi hOi hang nim vi kê hoaeh 5 nim (2021 2025).
BQ NQi vi;' (Ban ml dua KEen thu&ng Thing ucxng) chit trI, phôi hccp vOi
Vin phông ChinE phit vi cic co quan lien quan giitp Thu ttr&ng ChinE phit lciêm
-

-

-

-
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tra, don dc và thu&ng xuyên báo cáo Thu tuUng ChInE phü Ret qua thvc hin
Chi thj nay.!.
No'i nhân:
- Ban BI thu Trung uong Dãng;
- Thu PrOng, cáo Phó Thu tirong ChInh phü;
- Cáo Bô, ccx quan ngang Bô, ccx quan thuic Chfnh phu;
- HDND, UBND cáo tinh, IF trc thuOc TW;
- Van phOng Trung ucxng và cáo Ban cüa Dáng;
- Van phOng Tong BI thu;
- Van phông Chü tjch ntrOc;
- HOi d6ng Dan tc va cáo Uy ban cüa QuOc hOi;
- Van phông QuOc hGi;
- TM an nhân dan tOi cao;
- Viên Kiém sat nhân dan tOi cao;
- Kiêrn toán Nhà nuOc;
- Uy ban Giam sat tài chinh Quôc gia;
- Ngân hang Chinh sách Xa hOi;
- Ngan hang Phát triên Vit Nam;
- U9 ban Trung uang M.t trn TO quOc Vit Nam;
- Ca quan Trung wing Ma cáo dean the;
- Ban Thi dua - Khen thtthng Trung wing;
- VPCP: BTCN, cáo PCN, Trq 1 flg, TOD Cong I! DI
cáo Vu, Cuc, dun vj trrc thuØc, COng báo;
- Luu: Van thtr, TCCV (lob).
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