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CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
“ Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2005 
nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm (2001 – 2005), thiết thực lập thành tích chào mừng 
các ngày lễ lớn trong 2 năm 2004 – 2005 và Đại hội thi đua 
cấp tỉnh lần II năm 2005 ”
------------------------------

	Thực hiện tốt Chỉ thị 31/2004/CT.TTg ngày 08/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội 5 năm (2001 – 2005). Thiết thực lập thŕnh tích chào mừng các ngày lễ lớn 2 năm 2004 – 2005 và Đại hội thi đua toŕn quốc lần thứ VII.
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát động đợt thi đua đặc biệt, để thực hiện công việc cụ thể như sau:
	1. Phát động đợt thi đua tập trung sức hoŕn thành kế hoạch của những tháng còn lại năm 2004 và cả năm 2005, hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2001 – 2005) thiết thực lập thŕnh tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
	- Kỷ niệm 75 năm ngŕy thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	- Kỷ niệm 30 năm ngŕy hoàn toàn giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2005).
	- Kỷ niệm 115 năm ngŕy sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2005).
	Kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2005) vŕ Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2005).
	- Chào mừng Đại hội thi đua yęu nước lần thứ IIV và Đại hội thi đua tỉnh Vĩnh Long lần II năm 2005.
	Khẩu hiệu chung trong đợt thi đua đặc biệt nŕy là: Phát huy sức mạnh đại đoŕn kết toàn dân tộc, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 – 2005). 
	Với tinh thần đó, các ngŕnh, các cấp đề ra các mục tięu cụ thể hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của năm 2004, tạo đŕ vững chắc, phấn đấu đạt vŕ vượt mục tiêu kế hoạch năm 2005. Phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo giải quyết dứt điểm những việc khó, bức xúc, đồng thời tạo mối quan hệ tốt giữa chính quyền vŕ nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.
	a) Về kinh tế:
	Tiếp tục đầy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển dần cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng nâng tỉ trọng ngành chăn nuôi ngang với trồng trọt, làm tốt công tác thủy lợi, công tác giống và công tác quy hoạch ngành. Tạo thêm nhiều mô hình mới đạt kinh tế cao nhằm nâng cao đời sống đại đa số nhân dân lao động; Trong lĩnh vực công nghiệp phải phát triển nhanh ngŕnh nghề có lợi thế và tạo ngành nghề mới có tiềm năng ; Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, kęu gọi đầu tư trong vŕ ngoài nước.
	b) Về văn hoá – giáo dục:
	Không ngừng củng cố xây dựng và phát triển phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng; lŕm tốt các cuộc vận động ngăn chặn đẩy lůi các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội văn hoá phẩm độc hại. Thực hiện tốt kết luận Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đŕ bản sắc dân tộc”, từng bước đưa Nghị quyết vŕo cuộc sống; Phát động phong trŕo thi đua hai tốt trong toàn ngành và rộng ra ngoài xã hội, từng bước phát triển trở thành xã hội học tập, nhằm nâng cao dân trí, trước hết trong cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.
	c) Về xã hội:
	Đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo thęm nhiều việc làm mới cho người lao động, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, lŕm tốt công tác xoá đói giảm nghčo; Thực hiện tốt công tác phòng bệnh và chửa bệnh và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các chương trình y tế quốc gia…..
	d) Về an ninh quốc phòng:
	Giữ vững và phát triển tốt Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm.	
	Tiếp tục phát huy các đợt diễn tập theo phương án A2 vŕ phòng chống lụt bão. Duy trì nghiêm các chế độ quy định, học tập công tác trong ngŕy, tuần đi vŕo nề nếp, làm tốt công tác gọi thanh niên nhập ngũ, dự bị động viên dân quân tự vệ.
	e) Công tác thi đua nęn lồng ghép vào việc thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn bức xúc; Trong công tác giải tỏa đền bů xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, các khu công nghiệp…. Trong công tác khiếu nại tố cáo công dân; Trong công tác phòng chống lũ để bảo vệ sinh mạng  và tài sản nhân dân.
	2. Đẩy mạnh sản xuất, chống lăng phí, chống phô trương hình thức trong các ngày lễ lớn, đón nhận Bằng khen Chính phủ, Huân chương Lao động vŕ các danh hiệu thi đua.
	3. Triển khai học tập, quán triệt Luật thi đua - Khen thưởng vŕ Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn cụ thể hoá thực hiện Luật Thi đua – Khen thưởng; xúc tiến hoŕn thành thực hiện tốt Chỉ thị 26/CT.TTg của Thủ tướng Chính phủ.
	4. Xây dựng các điển hěnh xuất sắc, nhân rộng các điển hěnh trong phạm vi của tỉnh. Phát hiện các điển hěnh mới nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước. Việc bình chọn các danh hiệu thi đua phải chính xác, được quần chúng suy tôn, để có kế hoạch bồi dưỡng vŕ đề nghị các hěnh thức khen thưởng xứng đáng (phong tặng danh hiệu Anh hůng lực lượng lao động vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới; tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua toŕn quốc vào đợt cuối năm 2004; 01/5/2005; 02/9/2005).
	5. Củng cố tổ chức và cán bộ  thi đua các cấp; tăng cường công tác đŕo tạo để đáp ứng nhu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng vŕ thực hiện Luật thi đua – Khen thưởng.
	6. Sở Văn hoá - Thông tin, Báo vŕ Đŕi phát thanh truyền hình thường xuyên tuyên truyền cho các phong trào thi đua; tuyên truyền cho Đại hội thi đua cấp tỉnh lần II năm 2005 vŕ Hội nghị điển hěnh tiên tiến các cấp, nhằm biểu dương những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội – an ninh - quốc phòng.
	Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, các Công ty, Xí nghiệp cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.
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