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Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2017

CHỈ THỊ
Về việc phát ñộng phong trào thi ñua thực hiện thắng lợi kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết ðại hội Tỉnh ðảng bộ lần thứ XV và
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020; là năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị
số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục ñổi mới
công tác thi ñua, khen thưởng” và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016
của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát ñộng phong trào thi ñua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo
Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XII của ðảng”;
Với mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình
trọng ñiểm của kế hoạch kinh tế- xã hội 2016 - 2020, trong ñó, tập trung ñẩy mạnh
phát triển du lịch - dịch vụ, khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ thông tin,
ñổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với
bảo ñảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. ðổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả gắn với ñẩy mạnh cải cách hành chính;
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trong mọi tình huống.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh nhà
nói riêng ñang gặp nhiều khó khăn. ðể thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh nhà, Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế,
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể, các cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñóng trên
ñịa bàn tỉnh:
1. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của
Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục ñổi mới công tác thi ñua, khen thưởng”; ñồng thời ñể
thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi ñua ái quốc
(11/6/1948 - 11/6/2018), toàn tỉnh tiếp tục ñẩy mạnh các phong trào thi ñua yêu nước
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ñặc biệt là
triển khai thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi ñua do Thủ tướng Chính phủ phát ñộng:
“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai ñoạn 2016 - 2020; phong trào:
“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì
người nghèo - Không ñể ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19
tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức các ñợt thi ñua cao ñiểm chào mừng
kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi ñua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
các ngành, các cấp.

