CÔNG BÁO/Số 97+98/Ngày 18-8-2016

61

ñộng trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng
dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích ñột xuất. Tiếp tục thực hiện cải cách
hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi ñua, khen thưởng.
5. Thường xuyên ñôn ñốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, ñánh giá hiệu quả các
phong trào thi ñua yêu nước trên cơ sở ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị
của từng cơ quan, ñơn vị và ñịa phương. Thông qua kiểm tra, ñánh giá nhằm phát
hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn ñầu các phong trào
thi ñua ñể biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. ðề cao tinh thần trách nhiệm
trong thực thi pháp luật về thi ñua, khen thưởng; ñề cao vai trò của người ñứng ñầu
trong công tác thi ñua, khen thưởng.
6. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm Hội ñồng Thi ñua - Khen
thưởng các cấp, kiện toàn, ổn ñịnh tổ chức bộ máy làm công tác thi ñua, khen thưởng;
bố trí, ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi ñua, khen
thưởng có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm ñáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ và tham mưu cho cấp ủy ñảng, chính quyền trong việc tổ chức
phong trào thi ñua và thực thi pháp luật về thi ñua, khen thưởng.
7. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi
ñua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi ñua, Khen thưởng, Nghị ñịnh của Chính phủ
và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác thi ñua, khen thưởng ñã ñược sửa ñổi.
Căn cứ vào mục tiêu và nội dung thi ñua ñược xác ñịnh, Ủy ban nhân dân
thành phố yêu cầu Giám ñốc Sở, thủ trưởng các ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận, huyện, chủ ñộng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức ñoàn thể cụ thể hóa nội dung Chỉ thị này phù hợp với ñơn vị, ñịa phương mình,
quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) của thành phố.
Giao Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố (cơ quan Thường trực Hội ñồng Thi
ñua - Khen thưởng thành phố) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm
tra ñôn ñốc và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện Chỉ thị này./.
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