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“V/v triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND,  

ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

                 Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn  

                                             và Đoàn trực thuộc. 

                                          

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 04/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh “về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành 

đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai, tuyên tuyền Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 

04/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc phát động thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021 

- 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI” và tập trung thực hiện 

tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen 

thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ 

thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi 

đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng 

của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.  

2. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung 

định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và chủ 

đề thi đua “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, hành động quyết liệt, 

sáng tạo bứt phá, để Trà Vinh phát triển nhanh và bền vững” được phát động 

tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ V. Thực hiện đổi mới nội 

dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, với hình thức phong phú, đa 

dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung cụ thể hóa và thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trọng tâm, đột phá, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự 

cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị, phấn đấu đến năm 2025 Trà Vinh đạt thứ hạng tốp đầu 

trong khu vực về phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu 

chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) đã đề ra trong Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 

3. Các cấp bộ đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của địa phương, 

đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung về cơ sở, bám sát 

nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các 



hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển 

khai có hiệu quả, chống hình thức. Tập trung thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU 

ngày 16/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập 

tỉnh Trà Vinh, gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại – du 

lịch; Kế hoạch của UBND tỉnh phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022). 

4. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, tuyên truyền, 

nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ 

các phong trào thi đua.  

5. Tích cực tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên 

và các tầng lớp Nhân dân thi đua phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn 

biến phức tạp với tinh thần“Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân 

là một chiến sĩ”, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần 

thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 05 

năm (2021 - 2025). 

Đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc 

thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần công văn này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- BTV Huyện, Thị, Thành đoàn, ĐTT; 

- Lưu VT, ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

Võ Minh Nhựt 
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