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CHỈ THỊ
Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2009
Năm 2008 mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức như tình hình
suy thoái của nền kinh tế thế giới, sự khủng hoảng tài chính và lạm phát tăng cao.
Thiên tai, dịch bệnh ở cây trồng, con nuôi tiếp tục xảy ra… Song, dưới sự lãnh đạo
của Đảng và chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các địa phương,
của cán bộ Đảng viên và nhân dân trong tỉnh, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội của
tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự
an toàn xã hội ổn định, an sinh xã hội được quan tâm, do đó đời sống của nhân dân
được giữ vững và cải thiện. Trong kết quả chung ấy có sự đóng góp tích cực và đáng
kể của phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp, các địa phương và của
nhân dân. Trong năm qua, đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp với
các hình thức phong phú và đa dạng. Nội dung và mục tiêu thi đua đã bám vào nhiệm
vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị. Những vấn đề phức tạp khó khăn, bức
xúc của địa phương đã được cụ thể hóa thành các nội dung chỉ tiêu để thi đua phấn
đấu. Hầu hết những phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ với nội dung cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tất cả tạo ra một động
lực cách mạng to lớn để nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh đề ra.
Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn lại chúng ta thấy phong trào thi đua ở địa phương
tuy có phát triển nhưng chưa đồng đều, chất lượng chưa cao; thi đua ở một số ngành
và địa phương còn mang tính hình thức, việc xét, đề nghị khen thưởng có khi chưa
đúng với kết quả thực chất. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính
quyền, thủ trưởng các đơn vị còn nhiều hạn chế. Việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm,
việc phát hiện cá nhân điển hình tiên tiến; việc khen thưởng biểu dương và tuyên

