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BAO CÁO 
Si kt 5 nám thirc hin ChI thj s 34-CT/TW ngày 07/4/2014 

A r A X. v. r . 9 cua B Chinh trl Ye tiep tiic doi mo'i cong tac thi dua, khen thu'o'ng 

HO! BONG Till DUA - CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
MIEN THUNG TRUNG U(YNG Bôc 1p — Tiy do — Hinh phñc 

Ngày 07 tháng 4 näm 2014, B Chinh tr (Khóa XI) dà ban hành Chi thj 
so 34-CT/TW "Vê tiêp tiic dôi mâi cong tác thi dua, khen thu&ng"; sau han 05 
näm triên khai thrc hin Chi thj, các phong trào thi dua yêu nithc và cong tác thi 
dna, khen thithng trong Ca nrnic dã có nhiêu dôi mOi ye ni dung, hinh thIrc, to 
dng 1rc gop phân thçrc hin thang lcd nhim vi phát triên kinh té, x hi, bâo 
dam quOc phOng, an ninh cüa dat ntthc. 

Thirc hin kin chi do cüa Thu tuóng Chinh phñ, Chü tch Hi dông 
Thi dua - Khen thuOng Trung uang ye vic so ket, dánh giá 05 näm thyc hin 
Chi thj. so  34-CT/TW ngày 07/4/20 14 cüa B ChInh tn, khóa XI "Vê tiêp tiic dôi 
mâi cong tác thi dua, khen thtthng" (g9i tat là Chi thj so 34-CT/TW cüa B 
ChInh trD,  can cü vào thirc tiên 05 nàm qua và báo cáo cüa các b, ban, ngành, 
doàn the Trung ucmg, các tinh, thành phô trtrc thuc Trung uo'ng (gçi tat là b, 
ngành, dia  phuang), Hi dông Thi dua - Khen thu&ng Trung rnmg báo cáo dánh 
giá két qua 05 nàm thçrc hin Chi th so 34 nhu sau: 

Phin thfr nht 
KET QUA 05 NAM THIXC HIJN CH Till sO 34-CT/TW 

NGAY 07 THANG 04 NAM 2014 CUA BO CHINH TRI 

I. CONG TAC LANH BO, CHI BO TO CH15'C TRIEN KHAI THVC HIN 
CHI THI 34-CT/TW CUA BQ CH!NH TRf 

1. Ngay sau khi B ChInh tn ban hành Chi thj s 34-CT/TW, Hi dng 
Thi dna - Khen thung Trung ucing dã ban hành K hoch so 19IKH-HDTDKT 
ngày 13/8/2014 và tham mini dê Chinh phü to chuc H)i nghj trirc tuyên toàn 
quOc triên khai Chi thj tth các b, ban, ngành, doàn the Trung uang, tinh, thành 
phO trtic thuc Trung uong, nhm quán trit sâu sac mçtc dIch, nghTa, yeu câu 
và ni dung cUa Chi thj den cap Uy dáng, chInh quyen các cap, tp trung chi do 
trien khai 05 ni dung chü yêu cüa Chi thj, gôm: Nâng cao trách nhim cüa cap 

üy, chInh quyen, trách nhim cüa nguñ dirng dâu trong länh do, chi dao  ye 
cOng tác thi dna, khen thuO'ng; dôi mi ni dung, hInh thirc, phuang pháp to 
chüc các phong trào thi dna yêu nuóc; thic hin dôi mâi cOng tác khen thu6ng 
bao dam chinh xác, kjp thi, cOng khai, minh bach;  dôi mâi cong tác tuyen 
truyên, nhân nng dien hInh tiên hen và cüng cO to chuc b may lam cOng tác thi 
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dua, khen thithng các cp. Trên Co sO do, ChInh phü yêu c.0 các b, ngành, dja 
phuong khân trwing xây drng và ban hành Chi thj, kê hoch, chuongtrInh hành 
dng thrc hin Chi thj so 34-CT/TW cüa B ChInh trj phü hçip vôi diêu kin dc 
thu cüa timg dja phuo'ng, ngành, dan vj. 

Các b, ngành, dia phuong dã t chirc quán trit, trin khai thrc hin 
các ni dung cUa Chi thi so 34-CT/TW den các Co quan, don vj, dja phuong và 
các tang lop nhân dan. Dà có 3 4/63 Tinh üy, Thành üy ban hành 22 Chi thj, 04 
Thông tn, 04 Kê hoach và 04 van bàn chi dlao;  cO 34/63 tinh, thành phô ban 
hành hành kê hoch, chi thj cüa Uy ban nhân dan cap tinh; nhiêu b, ngành, 
doàn the Trung uoig dä ban hành chi thj, ké hoach, van bàn huàng dan dê triên 
khai các ni dung cüa Chi thj, tiêu biêu nhu: Thành phô Ha Ni, thành phô Ho 
ChI Minh, các tinh: Ninh Bmnh, Ha TTnh, Lao Cai, Thai Nguyen, Däk Nông, 
BInh Thun, Hu Giang, B Giao thông 4n tài, B Khoa hçc và Cong ngh, B 
Quôc phOng, Bô Cong an, Bào him xâ hi Vit Nam... Chi do các Co quan, 
don vj, dja phucing gän trách nhim cüa to chüc dàng, chInh quyên, Mt trn To 
quôc và các doàn the, trách nhim cüa nguñ dirng dâu trong chi do ye cong tác 
thi dua, khen ththng; thrc hin tOt vic quán trit, tuyên truyên các chü truong 
cüa Dàng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nuôc và tu tu&ng cüa Chü tjch Ho Chi 
Minh ye thi dua, khen thu&ng; qua dO to sir chuyên biên mnh me ye nhn thüc 
cüa các cap üy dàng, chInh quyên, nguäi drng dâu co quan, don vj, can b, dàng 
viên, cOng chüc, viên chirc và các tang lOp nhân dan ye vj trI, vai trô cüa cong 
tác thi dua, khen thithng trong giai dotn hin nay. 

2. H thng các van bàn pháp 1ut cüa Nhà nthc v thi dna, khen thu&ng 
ducrc triên khai dOng b, sau khi QuOc hi ban hành Lust sàa dôi, bô sung mt 
sO diêu cüa Lut thi dua, khen thu&ng näm 2013, ChInhphü dä ban hành Ngh 
djnh sO 65/2014/ND-CP ngày 0 1/7/2014 và Nghj djnh sO 91/2017/ND-CP ngày 
3 1/7/2017 quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut Thi dua, khen thu0ng 
và ban hành 11 Nghj djnh quy dnh vic xét tang các danh hiu "Nhà giáo nhan 
dan", "Nhà giáo u'u tñ", "Thy thuc nhân dan", "Thy thu& i.ru ti', "Ngh si 
nhân dan", "Ngh si uu tü", "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân uu tü" và "Giài 
thu&ng HO ChI Minh", "Giâi thu0ng Nhà nuâc" trong các lTnh virc khoa h9c 
cong ngh và van h9c ngh thut... B Ni vii dä ban hành 02 thông tix quy djnh 
chi tiêt và huàng dan thi hành các quy djnh ye thi dua, khen thuO'ng. Thu tuóng 
ChInh phü ban hành Chi thj so 1 8/CT-TTg ngày 19/5/2016 ye vic phát dng thi 
dna thijc hin thàng igi nhim vii phát triên kinh tê - xà hi nam 2016 và ke 
hoach 05 nam (2016 - 2020) theo Nghj quyet Dii hi di bieu toàn quOc lan thu 
XII cüa Dàng. Cac b, ngành, dja phuong dâ nghiên cüu, ban hành thOng tu, quy 
ché, quy djnh ye thi dua, khen thuOg, phü hp vâi các quy djnh mii cüa Lut 
thi dna, khen thung yà tInh hInh thrc tin... 

H thng các yän bàn quy phm pháp lut y cong tác thi dua, khen 
thu&ng tü trung uang den da phuong dã to hành lang pháp l, là co si giüp các 
b, ngành, dja phucmg thçrc hin cOng tác thi dna, khen thu0ng duqc thng nht, 
gop phân thác day các cap, các ngnh, các tO chuc, tang lop nhân dan phát huy sr 
sang tao,  thi dua thrc hin thäng igi các thim vii, kê hoach  dé ra. Quy trInh, thu 
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tçic hành chInh v cong tác thi dna, khen thung ducic cong khai, rô rang, minh 
bach, don giân hóa, tao  dieu kiên d dôi mâi cong tác thi dua, khen thuông. 

3. Cong tác trin khai thirc hin Chi thj s 34-CT/TW duçic tin hành 
dông b tr Trung i.rcing den dja phiiang. Hi dông Thi dua - Khen ththng Trung 
uang, Ban Thi dua - Khen thrnng Trung ung dä to chüc các lap tp huân cho 
can b chü chôt, chuyên trách thi dna, khen thu&ng dê quán trit Chi th so 34-
CT/TW cüa B Chinh trj, kt hçp vci phô biên, triên khai các ni dung mâi cita 
Lut sira dôi, bô sung mt so diu cüa Lut Thi dna, khen thu&ng näm 2013, các 
nghj dnh cüa ChInh phü và hu&ng üng d9t thi dna dc bit theo tinh than Chi thj 
so 1 8/CT-TTg cUa ThU tuóiig ChInh phU. To chUc 1a  các cçim, khôi thi dua 
trong câ nuOc, dông thai sUa di, bô sung và hoàn thin các tiêu chi châm diem 
thi dua nhäm dôi mOi và nâng cao chat luçing hoat dng cUa cm, khôi. Các b, 
ngành, dja phuang to chüc nhiêu hi nghj quán trit, to chrc tp huân, t9a darn 
vecác ni dung c bàn cUa Chi thj so 34-CT/TW; dày manh  tuyên truyên, phô 
biên các chU tructng cUa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cUa Nhà nuac ye thi dua, 
khen thu0ng, tu tu&ng cUa ChU tjch Ho Chi Minh ye thi dna yêu nuac. Thc 
hin dôi mói ye ni dung, hInh thirc, phuong pháp to chUc phát dng, k giao 
uâc thi dua, tao  không khi thi dna sôi nôi trong cà nithc, huang phong trào thi 
dua vào vic thuc hin nhim vçi chInh trj cUa các b, ngành, dja phucing Va 
nhim vii phát trien kinh tê, xã hi cUa dat nuâc. 

4. Cong tác kim tra, giàm sat chi dao di mói cong tác thi dna, khen 
thu&ng theo tinh than Chi thj so 34-CT/TW cUa B ChInh trj duçic tang cuôTlg. 
Hi dOng Thi dua - Khen thuang Trung uong hang näm dêu xây drng Kê hoach 
kiêm tra, giám sat cUa Hi dông. Ni dung kiem tra, giám sat tp trung vào vic 
näm tInh hInh th%rc hin Chi thj so 34-CT/TW cUa B ChInh trj, nhtng bin pháp 
to chUc, chi dao  ye xây drng và nhân dien hinh tien tien, cong tác tuyên truyen, 
phO biên kinh nghim và phân cong các dông chi thành viên Hi dông pht trách, 
theo dôi chi dao hoat dng cUa cirn, khOi thi dua. Thông qua cOng tac kiêm tra dä 
dánh giá dUng tInh hInh thçrc hin cac chU trirang cUa Dàng, chinh sách, pháp 1ut 
cUa Nba nuâc ye thi dua, khen thuang i các cap, các ngàxth và dcin vj cci sa, phát 
hin nhüng van e con khó khän, vuthig mac và d xuât các giài pháp nhäm tiep 
tic dôi mâi, day manh  và nang cao chat 1uçng, hiu qua cUa các phong trào thi 
dua. Ban Thi dua - Khen thu&ng Trung ucing yj chüc nàng là cci quan thuing 
trirc cUa Hi dOng, co quan quãn l nhà nuOc y thi dua, khen thuàng, hang nàm 
có k hoach  thçrc hin nhim vi cong tác kiem tra, thanh tra ye thi dua, khen 
thuàng, qua do phát hin, kien nghj, uOn nan kjp thai nhmg ton tai,  thieu sot 
trong yiêc thçrc hin các quy djnh cUa pháp lu.t y thi dua, khen thu&ig. 

II. KET QUA THI)'C HIN CHI TH1 SO 34-CT/TW CUA BQ CHINH TRJ 

1. Cong tác lãnh do, chi dio thiyc hin cong tác thi dna, khen thiróng 

Thông qua yiêc quán trit yà t chUc trin khai thuc hiên Chi thi s 34-
CT/TW cUa B ChInh trj d tao  buâc chuyên biên tIch circ yà nâng cao trách 
nhim cUa các cap Uy dàng, chInh quyen trong thirc hin cOng tác thi dua, khen 
thuang. LäIIh dao  các b, ban, ngành, doàn th trung uang yà dja phuong, thU 
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tru&ng các cp, các ngành dã có sir quan tam trong lath dao,  chi  dao  t chrc các 
phong trào thi dua yeu nuâc, dôi mâi và nâng cao chat h.rçmg cong tác thi dua, 
khen thuâng theo tu tuông cüa Chü tich Ho ChI Minh, các chü tnrang cüa Dâng, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuâc ye thi dna, khen thung. 

Các b, ngành, dja phucmg tIch circ nghién ctru, ban hành các van ban 
chi dao,  hu&ng dn dôi mi Cong tác thi dua, khen thu&ng theo tinh than Chi thj 
so 39-CT/TW cüa B ChInh trj, các quy djnh cüa Lut Thi dua, khen thu&ng và 
các nghj djnh cüa ChInh phU; chá trQng ban hành các chi thj, kê hoch to chüc 
phát dng các phong trào thi dua yêu nuâc hang näm và giai doin 05 näm, nhàm 
thrc hin thäng lcd các thim v phát triên kinh tê, xã hi theo tinh than Nghj 
quyét Dti hi Dàng toàn quôc lan thu XII; ban hành chi thj, kê hotch phát dng, 
day mnh phong trào thi dna chào mfrng k nim 70 näm Ngày ChU tjch Ho ChI 
Minh ra Rd kêu gi thi dua ái quôc (11/6/1948 - 11/6/2018); các kê hoch, van 
bàn chi do triên khai các phong trào thi dua do Thu tuâng ChInh phü, Chü tjch 
Hi dong Thi dua - Khen thu&ng Trung uong phát &)ng... Tp trung chi dao 
th'irc hin cong tác tuyên truyên các phong trào thi dua, phô biên, nhân rng các 
diên hInh tiên tien; dông thêd chi do các co quan, dcm vj, dja phuo'ng chü dng 
xây dirng chuung trIth, kê hoch, giài pháp ci the dê triên khai cong tác thi dua, 
khen thuàng gãn vói thrc hin thim vi chInh trj duçic giao; to chüc tham gia, 
k kêt giao uác thi dna theo cçim, khOi; thirc hin drôn dôc, kiêm tra, so ket, tong 
ket thuôiig xuyen trong qua trInh to chuc các phong trào thi dua, chü dng phát 
hin, 1ra ch9n các tp the, cá than có thàth tich x1rng dáng dê khen thithng hoc 
dê nghj khen thuOng kjp thii. 

Mt trn T quc Vit Nam và các doàn th cia tIch crc phi hqp và 
thuông xuyên dOi mâi, nâng cao chat luçing và triên khai sâu rng các phong 
trào thi dua, các cuc 4n dng den dOng dào hi viên, doàn vien và các tang lop 

than dan, phát huy tinh than sang tao  và các nguOn 1rc trong xä hi tIch circ 
tham gia phong trào thi dua và thrc hin cong tác khen thu0ng. Các co quan 
thông tin, truyen thông Trung uang và dja phuong day math  tuyên truyên, các 
phong trào thi dua yeu nuc, phO bien, than rng các den hIth tiên tiên, dông 
thai m& thieu chuyên trang, chuyen mic, tang thôi luç'ng tuyên truyên các 
phong trào thi dua có hiu qua, các guang ngui tot, vic tot, các diên hIth tiên 
tien trong các 11th virc cua dtM song xa hi. MOi can b, dâng vien phát huy tot 
vai trô tien phong guo'ng mau và là hat  than trong các phong trào thi dua co 
s&, gän vôi vic h9c tp và lam theo tu tu&ng, do due, phong cách Ho ChI 
Mith, gop phan lam cho phong trào thi dua trâ thành phong trào hàth dng each 
mng sau rng trong toàn Dãng, toàn dan và toàn quan. 

2. Kt qua ctii mO'i các phong trào thi dua yêu nithc 

Tiz sau khi B ChIth trj ban hành Chi thj s 34-CT/TW, các phong trào 
thidua trong Ca nithc tiêp tçic phát triên sâu rQng a các cap, cáe ngành, các yang, 
mien, cia phuong trong cà nuac, ai thieu dOi mói ye ni dung, hIth thuc và 
phuoTig phàp tO chüc, the hin a cac ket qua ciii the: 
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a) Phong trào thi dna dã barn sat nhim vi chinh tr, gop phân thirc hin 
thang lçii các nhiêm vy. phát triên kinh té, xã hi, van hóa, giáo dy.c và cüng cô 
an ninh quôc phông. 

Thu tithng ChInh phü dà ban hành Chi thj s 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 
ye vic phát dng thi dua thiic hin thäng lçii nhim vii phát triên kinh tê - xã hpi 
näm 2016 va kê hotch 05 nàm (20 16-2020) theo Nghj quyêt Dti hi dti biêu 
toàn quôc lan thir XII cüa Dâng. Ni dung thi dua theo tinh than Chi thj cUa Thu 
tuâng ChInh phü dà duçic Hi dông Thi dua - Khen thu&ng Trung ucmg ci the 
hóa và to chirc thc hin theo huàng dôi rnii ye ni dung và phuong thüc to 
chirc thrc hin, các phong trào thi dua ngày càng có ni dung phong phi, da 
dng và phü hçip ho'n vâi tInh hInh, dc diem, tInh chat, nhim vy. cüa các b, 
ngành, dja phiwng. 

Các b, ngãnh trung ucmg tp trung dy minh phong trâo thi dna gop 
phân nâng cao hiu 1c, hiu qua quãn l nhà nuOc; cong tác tham mini, dê xuât, 
hotch djnh chInh sách, pháp lut; day mnh câi cách hành chinh, tang cu&ng k 
1ut, k cuolig hành chInh, xây dirng diii song van hóa và dam báo an sinh xä 
hi. Các phong trào thi dna trong lTnh c quOc phOng, an ninh và dôi ngoi gop 
phân giü vtmg chü quyên quôc gia, dam bão an ninh chInh trj, trt tçr an toàn xä 
hi và nâng cao vj the cüa dat nuâc trên truôTlg quôc tê. Các cci quan cüa Quôc 
hi, cci quan tu pháp, ni chInh day mtnh các phong trào thi dna trong cong tác 
xây drng và bâo v pháp lut; tp trung tham mini thirc hin cong tác 1p pháp, 
giarn sat, xây dimg hành lang pháp 1 ngày càng hoàn thin cho sr phát triên kinh 
tê -xàhi. 

Các ban dãng, c quan cüa dàng trung ucxng và các dja phuong dä 
hiróng phong trào thi dua vào vic thçrc hin có hiu qua các chü trucxng, các cuc 
4n dng lón cüa Dãng; thi dna trong cong tac nghiên ciru, xây drng các dê an, 
chuang trInh, chü truung, chInh sách; thirc hành tiêt kim, phOng, chông tham 
nhfing, lang phi; nâng cao trách nhim guang mu cüa can b, dàng viên, gop 
phân xây drng to chüc dàng trong s?ch,  vftng rntnh. 

M.t trn T quc, cac t chüc chInh trj, - xã hi, t chuc chinh trj, xä hi, 
nghe nghip day mnh cac phong trào thi dua dng vien, tp hgp thu hat hi 
viên, doàn vien tham gia vi nhiêu ni dung phong phü, gan vâi vic biêu duang 
các diên hInh tiên tien, nang cao chat luqng các cuc 4n dng, cac phong trào 
thi dua, gop phân tp hçp, giáo dic, phat huy quyn lam chü cüa nhan dan, cüng 
cô khôi dui doàn ket toàn dan tc và gop phân phát triên kinh tê - xâ hi, xoá 
dói giàm nghèo, dt hiu qua thiêt thirc. 

Các tinh, thành ph trçrc thuc trung uo'ng tp trung dy mnhphong 
trào thi dna thirc hin các rnic lieu tang tnr&ng kinh tê, chuyen djch Co câu kinh 
tê tren dja bàn, câi cách hành chinh, xoa dói giàm nghèo, giãi quyêt vic lam, 
day mnh cong tác giáo dçic, y tê, van hoá xa hi, bào \7 mOi tnrèng, phông, 
chông thien tai, djch bnh, bào dam an ninh chInh trj, tr.t tir an toàn xâ hi, thirc 
hành tiêt kim chông lang phi, tham nhüng, nâng cao di song 4t chat, tinh than 
cüa nhân dan da phuang. 
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Hi dng Thi dua - Khen thi.thng Trung uo'ng tip tiic to chüc các phong 
trào thi dua trong 7 khôi thi dua các be,,  ban, ngành, doàn the Trung uong và 8 
ciim thi dua các tinh, thành phô trxc thuc Trung ucing, de các b, ngành, dja 
phuo'ng phân dâu thirc hin các mic tiêu, chi tiêu phát triên kinh té - xâ hi theo 
tinh than Ngh quyêt Dti hi XII cüa Dâng. 

b) Các phong trao thi dua vi ni dung và hinh thi'rc phong phü, da dng, gop 
phân dôi mcii và nâng cao chat lugng các phong trào thi dua yêu nuóc hin nay. 

Phong trào thi dua a các b, ngành, dja phixmg dithi sr lãnh do trrc 
tiêp cüa các cap ñy dáng dà có nhiêu dôi mâi, tiên b, ni dung thi dua barn sat 
nhimvii chInh tn duçic giao và ducic cu the hóa trên tat ca các mat, các linh virc 
kinh tê, van hóa xâ hi, giáo di.ic, an ninh quôc phông, khoa h9c cong ngh... 
Các phong trào thi dua duqc tO chirc sOi nôi, hlnh thirc da dng, phong phii, có 
chü dé, ten gi và nôi dung thiêt thçrc, phii hçip, gän vói vic h9c tp và lam theo 
tu tu&ng, dao  düc, phong cách Ho ChI Minh và nhim vi phát trién kinh tê - xä 
hi cüa các be,,  ngành, dja phuoTig và dat nuac nên dà thu h(t duçic sx tham gia 
dông dâo cüa các tang ló'p nhân dan, tio không khI thi dua sOi nôi trong cá nuac, 
tiêu biêu nhtr: Phong trào "Doàn ket - K cumig - TrI tu - Hiu qua" cUa B 
Khoa h9c và COng ngh, phong trào "Doàn kêt, sang tao,  thi dua ái quôc, thirc 
hin thäng lçii nhim vi duçic giao" cüa Van phông Chü tjch nuOc, "K cuclng, 
chat luçmg, chuyên nghip, hin dai"  cüa Van phông ChInh phü, phong trào 
"...Doàn kêt chat chë, phát huy sang kiên, thammixu hiu qua, giüp vic kjp 
thii, phiic vi chuyên nghip, hoàn thành xuât sac nhim vf' cüa Van phông 
Quôc hi, "Phong trào thi dua Quyêt thàng" cüa B QuOc phông, phong trào "VI 
an ninh T quOc" cüa B Cong an; phong trào "Doàn kêt, näng dng, sang tao, 
thi dua thc hin thing lçii nhirn vçi phat triên kinhtê - xà hi giai doan 2016-
2020" cüa tinh Tay Ninh, các phong trào theo chü dê hang nãm "Näm trt tr và 
van minh do thj", "Nàrn kST cuong hành chInh", "Näm nâng cao nàng hrc, hiu 
qua cüa h thông chInh trj" cüa thành phO Ha Ni, phong trào "...Chung sue, 
dOng lông quyêt tam xây dirng co quan, da phuoTig, quê huoiig giau math"  cüa 
tinh Ngh An, 

Cüng vâi vic t chuc, phát dng phong trào thi dua hang näm, can cü 
nhiém vu cu the, các bO,  ngành, dja phixang dà phát dng các phong trào thi dua 
theo d?t,  theo chuyén dé dé giâi quyêt nhffig khó khän, cap bach cüa tmg 
ngành, tmg dja phuong, trng c quan, tO chüc trong nhtthg thai diem, giai doan 
cii the nharn tao dng 1rc phân dau dê hoàn thành tot thirn vi hoc chào müng 
các ngay lê ki nim, cac sir kin chInh tr cüa b, ngành, dja phuang và dat 
nuó'c, tiêu biêu nhu: Phong trao "Chñ dng, tIch circ phat huy mOi truông thun 
lçi cho phát tniên và hi thp quôc té" cüa B Ngoi giao; phong trào "Chung 
süc thirc hin tái Co câu ngành, xây dimg nOng thOn mói" cüa B Nông nghip 
và Phát triên nông thôn; thành phô Hâi Phông vói chü d "Tang cung k)i cuong 
thu, chi ngan sách - cãi thin mOi truông dau tu, kinh doanh"; Thàth ph HO ChI 
Minh thi dua cao diem k nirn 70 näm ngày Chü tch Ho ChI Minh ra Lôi kêu 
gçi thi dua ái quôc; phong trào thi dua vói chü dê "Báo v và nâng cao môi 
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trithng tr nhiên" và quyt tam thrc hin ba dt phá chin luçic cUa tinh Quâng 
Ninh; phong trào thi dua thrc hin chü dé "Hành dng manh  m - dông b cUa 
h thông chInh trj" cüa tinh Lam Dông; phong trào thi dua thc hin "Tinh g9n 
to chüc b may; nâng cao k luat, k cucing, hiu hrc, hiu qua hot dng cüa h 
thông chInh trj. ." cüa tinh Quâng Ngãi; phong trào "Doàn két, sang tao, thi dua 
phát triên nhanh và ben vrng" cUa tinh Kiên Giang; phong trào thi dua üng ding 
cong ngh thông tin gàn vi cái cách hânh chInh cüa tinh An Giang, phong trào 
thi dua "DOng khii mâi" cüa tinh Bn Tre, cüng các phong trào thi dua chào 
mi'zng k nim ngày thành lap, tái 1p cüa các tinh, thành phô... DOng thôi, các 
b, ngành, da phuung cling dâ rà soát, dánh giá nhffiig phong trào thi dua con 
mang tInh hinh thüc, chua có tInh thiêt thrc dé diêu chinh cho phü hçp. 

Mt tran T quc Vit Nam, các doàn th tip tiic duy trI và nâng cao 
chat krcing các cuc van  dng, các phong trào thi dua thiêt th?c, hiu qua trên 
các ITnh c cüa dcii song xà hôi, duoc dông dáo doàn viên, hi viên tham gia, 
nhu: Phong trào thi dua trén các cong trInh trçng diem; thi dua chào mmg Dti 
hi Cong doãn Vit Nam lan thu XII cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam; 
Phong trào 'Phi nt tich circ, chü dng giüp nhau, xay dirng gia dInh hanh  phüc 
5 không, 3 sch" cüa Hi Phi nü Vit Nam; phong trào "NOng dan san xuat, 
kinh doanh giOi", thi dua chào mrng Dai  hi dti biêu toàn quôc cüa Hi NOng 
dan Vit Nam; phong trào "Ciru chiên binh guang mâu" cüa Hi Cim chiên binh 
Vit Nam; Trung ucing Doàn Thanh niên cong san HO ChI Minh thi dua thrc 
hin chü dê "TuOi tré sang tao",  triên khai thrc hin Thang thanh niên hang näm 
vi trng chü dé ci the. Trung uong Mt tran TO quOc Vit Nam tap  trung to 
chüc 2 cuc van  dng "Toàn dan doàn kêt xây drng nông thOn mdi, do thj van 
minh" và "Nguii Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam", thi dua chào mfrng 
Dai hi Mt tran  TO quOc Vit Nam các cap. 

cac phong trào thi dna dã duçc hat dng, t chirc sOi ni, rng khp tai 
cac bO, nganh, dia phumig, thuc su trG thanh dOng luc thuc day va co tac dung to 
1n, quyêt dnh den vic hoàn thành cac chi tiêu phát triên kinh tê - xä hi, cüng 
cO an ninh quOc phOng cüa cac bi, ngành, dja phuong. Qua cac phong trào thi 
dna dà khcii dy cac mt tIch cçrc, chI vixo'n len, phát huy nhUng phâm chat, 
dao düc tOt dçp e cong hiên, lao dng, h9c tap, cOng tác; tIch cvc  dau tranh tir 
phe bInh va phe bInh, chOng 'a  các bieu hin tieu circ, tham nhflng, lang phi, 
phOng chOng và day lüi các t nan  xã hi. Các cap, các ngành và các dja phuoig 
dà chü tr9ng sc kêt, tOng kêt cac phong trào thi dna, tr do rat ra các bài h9c kinh 
nghim; kjp thai biêu duang, tOn vinh, khen thuóng cac tp the, cá nhân có 
thành tIch tiêu bieu xuat sac, tuyen truyen mO hInh, dien hInh tien tiên d nêu 
guoiig h9c tap,  than rng. Thông qua các phong trào thi dna, nhiêu van d quan 
tr9ng, nôi cm, büc xüc da duçic giâi quyet, thieu cOng trInh, mO hInh duqc xay 
dimg, diii sOng than dan duçic nâng cao, an ninh xã hi tli'ng b'ithc duqc bâo 
dam, dan chü co sâ duc phát huy; vic phát hin, bOi dung, tong kêt và nhân 
dien hInh tiên tiên ducrc tang cut'mg, cOng tác xây drng diên hInh tiên tiên duqc 
thçrc hin t1r ci sâ và thçrc hin dông b cã 4 khâu: phát hin - bOi duOng - tong 
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két - nhân diên hmnh tiên lien, thirc sr trà thành ni dung tr9ng tam trong dôi 
m6i phucnig thüc to chüc chi dao  các phong trào thi dua. 

c) K& qua thirc hin các phong trào thi dna do Thu tithng ChInh phü, 
Chü tjch Hi dông Thi dna Khen thu&ng Trung uong phát dng. 

ThU tuàng ChInh phU, ChU tjch Hi dng Thi dua - Khen thu&ng Trung 
ung cia phát dng và chi dto to chüc triên khai các phong trào thi dua trong Ca 
nuóc: Phong trào "Ca nithc chung sue xây drng nông thôn mói giai dotn 2016 - 
2020"; "Doanh nghip Vit Nam hi nhp và phát triên", "Ca nrncc chung tay vi 
ngui nghèo, không dê ai bj bO 'a  phIa sau", "Cong chüc, viên ehüc thi dua 
thçxc hin van hóa cong sâ"... Các phong trào thi dua do Thu tuó'ng ChInh phU 
phát dng duoc to ehüc triên khai tâi các cap, cáe ngành, các dja phucing, vói 
nhiêu bin pháp, giãi pháp ci the, phU hcip, mang lti hiu qua thiêt the, that sir 
trâ thành nOng cot trong các phong trào thi dna eUa cã nithc. 

- Phong trào thi dna "Ca nuóc chung src xây drng nông thôn mói" ducic 
triên khai sâu rng, dông b, ni dung phong phU và hInh thuc cia dng, tth 
thành phong trào quân chUng, gop phân mang 1ti nhiêu thành tru to 1n trong 
xây dtmg nông thôn mói. Các tinh, thành phô to chüc phát dng phong trào thi 
dua vâi nhiêu ten gui, cách lam phU hçTp vci tInh hInh thrc tiên, barn sat vào 
nhim vi.i trng tam, nhu: To chüc don diên, dôi thüa, phát triên san xuat, ciau tu 
co s& h tang, h thông giao thông nOng thôn, dua khoa h9c, Cong ngh vào san 
xuât, phát triên nOng nghip sach,  nOng nghip mg dimg cong ngh cao... Các 
phong trào thi dua duçic phát dng sOi nOi, rng khap, tiêu biêu: Phong trào 
"Sang, xanh, sach  dçp" cUa các tinh Dng bang song Hông; phong trào "Cánh 
dOng mu lón cO sir lien kêt 04 nhà" cUa eác tinh DOng bang Song Cüu Long vâ 
Dông Nam b; phong trào "Diem sang biên gii", "TO tir quan ye an ninh trt tir 

kh bien giâi" cUa eác tinh mien nUi biên giâi phia Bäc; phong trâo "Lang 
quê khOng rae thai", "Duè'ng hoa thay Co di" a các tinh mien Trung - Tây 
Nguyen, phong trâo dua cong ngh cao vào san xuât nông nghip cUa các thành 
phO trrc thuc Trung uo'ng... Thông qua phong trào thi dua cia xuât hin nhiêu 
mO hInh rnai, sang tao  duge thrc hin hiu qua nhu: MO hInh "Mi xa mt san 
phâm" xuat phát tü tinh Quang Ninh cia due nhân rng thành chuong trInh mie 
tiêu quOc gia giai doan 2018 - 2020; mô hInh "Xây dimg khu dan cu nông thOn 
mai kieu mu", "Vun mu" tai  tinh Ha TTnh hin cia có 48/63 tinh, thành phO 
dang 4n ding trien khai. Vth vai trO chU the cUa nOng dan trong xây dmg nOng 
thOn mai, ngui dan cia tIch cçrc tham gia phong trào vai nhüng vic lam thiêt 
thrc nhu: Dóng gop tien cUa, cong sue, hiên dat lam du&ng... Trong gan 10 näm, 
cia cO hang van  h gia dInh tir nguyen hien gan 45 triu m2  dat, dóng gop hang 
chiic nghIn t' dOng và gân 60 triu ngày cong lao dng dê xây dçmg cáe cong 
trInh cong cong, phUc lqi & dja phung. Các b, ban, ngành trung umig tIch circ 
triên khai thrc hin phong trào thi dua thông qua vic tham mini hoàn thin Ca 
chê, chInh sách; xây dimg ehucing trInh, kê hoach h trçi, khuyên khich, 4n 
dng các to chüc, cá nhân vâ cong dOng doanh nghip tham gia dau tu phát trien 
nông nghip, nông thôn, vai nhiêu ni dung thiet thirc, cii the nhu: Tp huan và 
chuyên giao tiên b khoa hçc, cOng ngh den vói nông dan; thUc city hqp tác, 
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m& rng thj truô'ng tiêu thçt san phm nông nghip; trin khai các chrnng trInh 
lien kêt, h trq nguôn krc dê cãi thiên tiêu chI ye rnôi trumg, din nông thôn, 
chçi nông thôn, xây dirng nha van hóa; tham gia ho trq các chuo'ng trInh giáo 
dc và dào tao, y tê, dào t.o nghé cho lao dng nông thôn... M.t trn To quôc 
và các doàn the 4n dng hi vien, doàn viên tIch circ tham gia xây dirng nông 
thôn mói, nhr hiên dat lam dithng, git?r  gin v sinh môi tru&ng, duy trI dithng 
lang ngO xóm xanh, stch, dçp, phát trin van hóa, du ljch cong dông... 

Kt qua cüa phong trào thi dna dã tác dng tIch cçrc, gop ph.n hoàn thành 
ye dIch sam các chi tiêu xây dçrng nông thôn mai giai doan 2011 - 2020. Den 
tháng 10/20 19, ca nixic dà có 4.665 xã (chiêm t l 52,4%) dt chuân nông thôn 
mOi, bInh quân cà nuâc dat  15,32 tiêu chIlxà, không con xà duOi 5 tiêu chI; có 
93/664 dan vj cap huyn (chiêm khoàng 14,4% tong so dan v cap huyn cüa Ca 

nmfic) lä duçic cong nhn dat  chuân nông thôn mcci, trong do có 4 huyn: Hài 
Hu (Nam Djnh), Nam Dan (Ngh An), Dan Duang (Lam Dông) và Xuân Lc 
(DOng Nai) duçic 11ra ch9n thi diem xây dimg nông thôn mai kiêu mâu; 02 tinh 
(Dông Nai, Nam Djnh) có 100% so xä Va huyn dat  chuân nông thôn mâi; 150 
thôn, bàn, âp tieu bieu cüa các xà dc bit khó khän duc cong nhn dat  chuân 
nông thôn mâi. Tai L Tong kêt và tuyen duo'ng diên hinh tien tien trong phong 
trào thi dna giai doan 20 11-2020, ChU tjch nuac dà quyêt djnh tang  thu&ng 
"Huân chuang Dc lap" hng Ba cho 2 tinh dâu tien có 100% xã và huyn dat 
chuân nOng thôn mói là tinh Dông Nai và tinh Nam Djnh; tang  thithng "Huân 
chuang Lao dng" hang Nhât cho 08 tinh và 11 b, ban, ngành trung ucmg; 
Huân chuung Lao dng hang Ba cho 13 tinh có rthieu sang tao,  no lirc trong xây 
drng nông thôn mâi Va 93 huyn dat  chuân nông thôn mâi; 175 xà dat  chuân 
nông thôn mâi tiêu bieu cüa cà nuac duc Thu tuóiig ChIrih phü tng Bang 
khen; nhieu lath dao  các da phuang, b, ban, ngành trung uang Va nông dan 
dixcic Chu tjch rnthc, Thu tixàng ChInh phü khen thu&ng. Hin nay, phong trào 
thi dna dang duçc tiep tçic triên khai thirc hin giai doan  2021 - 2016, nhäm tiep 
tiic huy dng các nguôn içrc trong xâ hi, chung tay, gop src xây drng nông 
thOn mai ngày càng giàu dçp. 

- Phong trào "Ca nuac chung tay vi ngui nghèo, khOng d ai bj bO 'a 
phIa sau" vâi sr tham gia, vào cuc cüa cà h thông chinh trj dà duqc triên khai 
hiu qua tren khap các vüng, mien, dja phucing trong cà nuâc. Các b, ngành 
Trung uang dã tp trung tham mini trInh Chinh phü, ThU tuóng ChInh phU ban 
hành hoc trrc tiêp ban hành các Ca chê, chinh sách nham h trçi phát triên kinh 
te, tp trung vOn, irng ding cOng ngh, khoa hQc k thi4t nham h trq phát triên 
kinh tê ving sâu, viing xa, vUng dOng bào dan tc thieu sO, viing dc bit khó 
khän... Nhiêu chuang trInh, hoat  dng ho trq, giUp di nguài nghêo dã duçic b, 
ngành, da phuang to chirc thirc hin nhu: Khám chüa bnh min phi, h trq 
mua the bào hiem y tê cho ngui nghèo; mien, giãm h9c phi, trao h9c hông cho 
h9c sinh nghèo; ho tr dào tao  nghê, giài quyêt vic lam cho lao dng nghèo; ho 
tr xây drng nhà &, vay vOn tin ding cho h nghèo, h can  nghèo; khuyên khIch 
ho trq dâu ti.r xay dirng cOng trInh phUc lvi, dan sinh & nOng thOn, vUng sâu, 
vUng xa... 
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Day manh  tuyên truyn, ph bin các chü trucmg cüa Dâng, chInh sách 
cüa Nhà nuâc ye giãm nghèo ben vmg, các h nghèo dê nâng cao nhn thüc và 
khcii dy thüc tir hrc vLron len dê thoát nghèo trong nhân dan. Các dja phucmg 
day nhanh tiên d rà soát, sira doi, bô sung chInh sách giâm nghèo, dam bâo 
dông b, hiu qua, phü hçp tinh hInh thrc tê cüa dja phuan Trong do, tp 
trung vào 03 nhóm chInh sách ho trçi: Ho trç phát triên san xuât, nâng cao thu 
nhp cho h nghèo; h trg hiu qua cho nguii nghèo tiêp cn các djch vi xâ hi 
Co ban, ixu tiên cho các djch vii thuc ni dung giâm nghèo da chiêu nhu nhà &, 
giáo dye, y tê, thông tin, nrnc sach;  phát triên ha tang các vting khO khän, vüng 
có t' 1 h nghèo cao. Mt trn To quôc và các to chüc chInh trj - xä hi các cap, 
các b, ngành, dja phucmg dã phôi hçip tuyên truyên, to chüc các hoat dng 4n 
dng cong dOng, doanh nghip, tO chüc, dcm vj, cá nhân üng h Qu5i "VI ngithi 
nghèo" và chiiang trInh an sinh xà hi; tO chüc thirc hin Tháng cao diem "Vi 
ngui nghèo" hang näm nham tao  nguôn 1rc giüp dc nguèi nghèo, h nghèo, h 
cn nghèo, h cO hoàn cânh dc bit khó khan, cong dOng nghèo ving sau, viing 
xa, viing bj thit hai  do ânh huOng thien tai, lü liit... gop phân thyc hin tot chInh 
sách an sinh xâ hi, cái thin, nang cao 4t chat và tinh than cho ngithi nghèo 
trong cã nuâc. 

- Phong trào "Doanh nghip Vit Nam hi nhp và phát trin" dâduçc 
các b, ngành, dja phucmg triên khai tich circ, gop phân thirc hin nghj quyet cüa 
ChInh phü ye h tr yà phát trien doanh nghip, câi thin mOi truè'ng kinh 
doanh, nang cao näng 1irc canh  tranh quôc gia, phçic vi nguOri dan yà doanh 
nghip, thiic day kinh te - xâ hi phát trien nhanh, ben vthig. Các b, ngành trung 
uang dã thirc hin nhieu bin pháp dông hành, ho trçi doanh nghip nhu: Tham 
mini ban hành chInh sách; tiep nhn, giai quyet các hen nghj, dê xuat cüa doanh 
nghip; râ soát cat giâm, don gin hóa diêu kin dau tu, kinh doanh; câi each thu 
t'çic hành chInh, 1rng diing cong ngh thông tin trong cOng tác quãn l, tiêt kim 
chi phi, thai gian, tao  dieu kiin thun igi cho doanh nghip vàngui dan (nhu: 
B COng throg, B) Tài chInh, B Tu pháp, B K hoach yà tu, Ngan hang 
Nhà nrnrc Viêt Nam...); tham mini yà phOi hgp tO chüc thành cOng nhieu hi 
nghj, din dan quan trçng ma ra nhieu hi de cong dOng các doanh nghip 
tiep can, khai thác các nguOn 1irc, thông tin, tim kiem dôi tác hqp tác phát trien. 
B Ngoi giao trien khai thieu hoat dng ngoi giao ho trg các dja phucmg, 
doanh nghip tim kiem h dau tu và kt nOi hçip tác vói dôi tác nithc ngoài. 
Nhiêu dja phuong thirc hin tOt yiêc h trg, dOng hánh cüng doanh nghip thông 
qua yiêc ban hành chInh sách uu dãi, thu hut dau tu, câi thin mOi tmmg dau tu, 
kinh doanh; câi each b may hành chInh; xay dçmg, triên khai các dê an khai 
nghip, thI diem hO trq khâi nghip sng tao;  tang cu6ng tiêp xüc, dOi thoai vâi 
doanh nghip, to chüc hi nghj xüc tiên, thu hut dâu tu; tO chüc gp mat, biêu 
duong, ton vinh doanh nghip, doanh nhân tiêu biêu xuât sic, nhu: Thành ph H 
Chi Minh, Thánh phO Ha Ni, Thành phO Hãi Phông, các tinh: Quang Ninh, 
Thai Nguyen, Phü Th9, Bàc Giang, Bäc Ninh, Ninh BInh, Hôa Binh, Din Bien, 
Lai Chau, Lao Cai, Ha Giang, Thanh Hóa, Ngh An, Quâng Trj, Gia Lai, Quâng 
Ngãi, Thira Thiên - Hue, Quãng Nam, Khánh Hôa, Phü Yen, BInh Thun, BInh 
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Phuic, An Giang, Kien Giang, Bçtc Lieu, Long An, Tin Giang... Thông qua 
phong trào thi dua, các doarih nghip dã ma rng quy mô phát triên, nâng cao 
chat ivang nguôn nhân luc, dau tu trang thiêt bi hiên dai, mo rông san xuât, 
tuyên them nhiéu lao dng, thu ht von dâu tu và day mnh xuât khâu, gop phân 
giãi quyêt vic lam, nâng cao thu nhp nguYi lao dng, tang tIch ti vOn, giám 
nhp siêu, gop phân tang thu ngân sách, tüng buâc khäng dnh vj the cüa doanh 
nghip Vit Nam trong khu vrc và quôc tê. 

- Phong trào "Can b, cong chüc, viên chrc thi dua thcrc hin van hóa 
cOng sâ" sau gân 01 nàm phát dng dã duc các b, ngành, doàn the Trung uoig 
và các dja phumg huàng üng tIch C1IC. Sau khi Thu tuang ChInh phU ban hnh 
Quyet djnh sO 733/QD-TTg ngày 14/6/20 19 ye Kê hoch to chüc phong trào thi 
dua, 63/63 tinh, thãnh phô và các b, ngành, doàn the Trung uang dã xây dirng kê 
hoch và to chirc phát dng phong trào tâi các co quan, don vj và di ngü can b, 
cong chüc, viên chüc. Mt so b, ngành, dja phuong dã có nhtrng giái pháp ci 
the, thiêt thiic dê triên khai các ni dung cüa phong trào thi dna, nhu: Sira dôi, 
bô sung ni quy, quy chê ye van hóa cong s& cüa co quail, dan vi;  dua ni dung 
thrc hin van hóa cong sa vào tiêu chI dánh giá két qua thc hin nhim vi và 
hinh xét thi dna, khen thithng hang näm cüa co quail, don vi;  tang cuôiig thc 
hin k cuong, k lut hành chinh; gail thçrc hin vAn hóa cong sa vâi vic xay 
drng Co quan, clan vj van hóa; to chrc các hi thi tim hiêu ye van boa cong s&.,., 
nhu: KhOi thi dua các co quan Dâng a Trung uong to chüc hi thi "Can b, Cong 
chi'rc, viên chirc các co quan Dãng Trung uang thi dua thçrc hin van hóa cong 
sâ", Báo Din tir Dáng Cong san Vit Nam to chirc giao luu trrc tuyên "Van 
hóa cong sa: Thrc trng và giãi pháp"... Các b, ngành, dja phuang hin clang 
tIch CirC thrc hin cac giâi pháp dê triên khai phong trào thi dua tai tmg co 
quail, don vj, can b, cOng chrc, viên chuc trong Ca nuac... 

NhIn chung, cac phong trào thi dua dixçic cac b, ban, ngành, doàn th 
trung uang vâ các dja phuong phát dng dä phat triOn sâu rng trên cac lTnh vrc, 
cac vüng, mien trong cA nuâc, thu hut duçic sr tham gia, hu&ng img cüa dOng 
dão quân chüng nhan dan, có tác dng tich CIC tren cac mt, cac lTnh vrc cüa 
dai sOng xA hi, gop phân thrc hin các mc tiêu phát triên kinh tê, xA hi, quOc 
phông, an ninh cüa dat nuac. 

3. Cong tác tuyên truyn, phát hin, bi dtr&ng, tng kt và nhân 
din hInh tiên tin 

COng tác tuyên truyn các phong trào thi dua, bik duang, tOn vinh, nhân 
rng diên hInh tien tiên duçic tp trung chi dao  và có chuyên biên rO net. Tp 
trung tuyen truyen tu tuOng cüa Chü tjch HO ChI Minh ye thi dua yêu nuâc; cac 
chü trucing cüa Dàng, chInh sách, phap lut cüa Nhà nuac ye thi dua, khen 
thithng và cac phong trào thi dna, dc bit trong djp k5r nim 70 nAm ngày Chu 
tjch Ho ChI Mirth ra Lài kêu gcd thi dua ái quôc (11/6/1948 - 11/6/2018) và các 
ngày k nim lón cüa dat nuOc trong 05 nAm qua. Lut thi dua, khen thuâng và 
cac nghj djnh quy dnh chi tiêt thi hành cflng có nhtmg quy djnh cit the ye trách 
nhim cüa nguai drng dâu trong vic phát hin, hra ch9n các tQp the, Ca nhân Co 
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thành tIch xüng dáng d khen thuô'ng hoc d nghj cp trén khen thu&ng; tuyên 
truyên, ton vinh các diên hInh tiên tiên và tao  diêu kin dê tp the, cá nhân dugc 
khen thrnng huân chucmg, danh hiu vinh dir nhà nuOc, danh hiu thi dna ducic 
trao dôi, giao kru, phô biên kinh nghim, nhân rng nhttng sang kiên, mô hInh 
hay, cách lam hiu qua. 

Hi dng Thi dna - Khen thu&ng Trung uGng dã t chüc Dai  hi thi dna 
yeu nubc toàn quôc lan thu IX (näm 2015), 02 lan to chüc Lê tuyên drnmg diên 
hInh lien lien toàn quôc va to chi'rc Lê k nim cap quôc gia kST nim 70 näm 
ngày Chü tjch Ho ChI Minh ra LO'i kêu gçi thi dna ái quôc (11/6/1948 - 
11/6/20 18), vói nhiêu hoat dng da dng, phong phci, sang tao  ye ni dung và 
hInh thrc, tth thành ngày hi biêu duang, ton vinh các diên hinh tiên tiên, thrçic 
du 1un quan tam và dánh giá cao. Ban Thi dna - Khen thu&ng Trung uang tiêp 
ttic thçrc hin Co hiu qua chuang trInh phôi hqp vci các b, ngành, dja phuang 
và các cc quan thông tin truyên thông trong vic tuyên truyen, biêu duang các 
diên hInh lien tiên, nhu: Giói thiu các tp the, cá nhân diên hInh tiên tiên cho 
các co quan thông tan, báo chI; phôi hp xây drng chuyên trang, chuyên mi1c, 
tang thM luçmg dua tin tuyên truyên gucmg "Ngui tot, vic tot", xây dimg ni 
dung chuyen dê ye thi dua, khen thuông... Tü näm 2015 den nay, Ban Thi dua - 
Khen thi.thng Trung uang áã gith thiu han 2.000 tp the, cá nhân dien hlnh cho 
các ca quan thông tan báo chI d tuyên truyen, bieu duang, ton vinh; các co 
quan báo chI Trung uang và dia  phuang dä däng tãi, phát song các tin bài, 
phóng sir ye các phong trào thi dua yêu nuóc, các guang dien hInh tien tiên. 

Các b, ban, ngành, dia  phuang dã xây dimg k hoach và trin khai thirc 
hin cong tác tuyen truyen, nhân rng diên hInh tiên tien. To chüc rthieu hoat 
dng d kjp th?ii dng viên, khIch l va nhân rng các diên hình, thông qua 
nhieu hinh thüc nhu: To chuc hi nghj biêu duang, ton vinh; to chüc gp rnt, 
nói chuyn, giao km vi các dien hInh tien tiên; to chuc các cuc thi viet ye 
guo'ng nguñ tot, vic tot; xuât bàn tap  chI, tp san chuyen dê gici thiu các dien 
hlth lien tien, sang tác ca khüc ye thi dua... qua do nêu guang, dng vien mci 
tang lop nhan dan hang hái thi dua, vu?t  qua khO khän, phandau hoân thành tot 
nhim vii: Thành phO Ha Ni hang näm tO chüc Hi nghj biêu duang dien hInh 
tien tien, ngithi tot, vic tot và vinh danh "COng dan Thu dO ru ti"; Thành phO 
HO ChI Minh to chuc tuyên duang các tp the, cá nhan "Nhng tam guang thâm 
1ng ma cao Ca"; CC tinh Soc Träng, San La, Quàng BInh, Gia Lai, Ba Rja - 
Vüng Tàu tO chüc, trao giài các cuc thi viêt ye guong ngui tot, vic tot, dien 
hInh lien tien trong phong trào thi dua yeu nuc; Ban Dan 4n Trung uang tiep 
tic trien khai Cuc thi "Báo chI viet ye tam guang Dan 4n khéo giai doan 2017 - 
2020"; Uy ban Trung uang Mt trn TO quOc Vit Nam cong bO Sách yang sang 
tao Vit Nam hang näm tOn vinh các cOng trInh, giài pháp sang tao  khoa hçc, 
cOng ngh tieu bieu; Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam t chüc trao giài 
thu&ng Nguyn Due Cành va bieu di.rang cá nhân lao dng tieu biu; Hi Nông 
dan Vit Nam tO chuc L tOn vinh nOng dan Vit Nam xuât sac; Trung uang 
Doàn Thanh nien cong san HO ChI Minh to chüc l trao các giãi thu&ng "TuOi tré 
sang tao",  giâi thithng Luang Djnh Cüa, Giài thung L Tir Tr9ng cho các cá 
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nhân tiêu biu; B Giao thông 4n tài, B Xây drng biu duang cong nhân lao 
dng xuât sac tiêu biêu trong lao &ng san xuât... 

Các Co quan thông tAn, báo chI trong Ca nuOc tIch crc dy manh  các hoat 
dng tuyên truyên, biêu duong các diên hInh, guong ngui tot, vic tot; xây 
dirng nhiêu chuong trInh, chuyên rnçic chat lucing, chuyên sâu, chü tr9ng phát 
hin và nhân rng diên hInh tiên tiên tü co so và trong các phong trào thi dua, 
tao sue lan tOa, tiêu biêu là: Báo Nhân dan co chuyên mçic "Ngithi tot, vic tot", 
Báo Lao dng có chuyên mic "BInh dj ma cao qui", Báo Ha Ni vOi chuyên 
mic "Net dçp ngu?ii Thu do". Dài Truyên hInh Vit Nam mO các chuyên mic 
phô biên kiên thüc, kinh nghim ye san xuât, kinh doanh, tuyên truyên các mô 
hInh nông dan san xuât, kinh doanh giOi nhu chuyên mic "Day nghê", "Ban cüa 
nhà nông". Dài Tiéng nói Vit Nam có chuyên mic "Nh&ng bong hoa dçp", 
"CCra so nhân ái"... Ban Thi dna - Khen thuOng các tinh, thành phô phôi hçTp 

vOi Ban Tuyên giáo TinE üy, báo, dài phát thanh, truyên hInh các da phuong 
xây dirng nhiêu tin, bài, phóng sir, phim phóng si.r, phát hành tp san chuyên dê 
ye các phong trào thi dua và tuyên truyên, nhân rng các then hInh tiên tiên... 
gop phân khIeh 1, nêu guong, dng viên mci tang lop nhân dan hang hái thi 
dna, vuçit qua khó khän, phân dâu hoàn thành tot nhim vii. 

NhIn chung, cOng tác tuyên truyn, nhân din hInh tiên tin cia gop phn 
nâng cao và phát huy giá tn nên tang tinh than cüa các phong trào thi dua yêu 
nithc, tinh than can cü lao dng sang tao,  chi tir 1irc tir cuOng cña các tang lop 
nhân dan trong câ nuOc. Các diên hInh tiên tiên duc Dàng và Nba nuOc tuyên 
duong va tang thuOiig các hInh thIrc khen thu6ng cao qu dêu phát huy tot 
truyen thông, giU vng thành tich và yuan len dat  thành tIch cao han, là tam 
guong dê cO vu các nhân to mOi, diên hInh mOi. 

4. Kt qua d!ii mó'i cong tác khen thu'&ng 

Trong 05 nàm qua, các quy djnh cUa pháp 1ut v thi dua, khen thuOng 
ngày càng duçc hoàn thin tao  co sO pháp l dê nâng cao chat luçmg cOng tác 
khen thix&ng. Lut thi dna, khen thithng và cáe ng dnh quy djnh chi tiet thi 
hành cia quy djnh rO rang, ci the han dôi vOi trng danh hiu thi dua, hInh thüc 
khen thuOng, d.c bit d quy djnh tiêu chuân the ye khen thuOng huân 
chuo'ng, bang khen, giây khen cho nOng dan, cOng nhân, ngui lao dng trirc 
tiep. Các quy djnh nhäm nâng cao chat lung và cài each hành chinE trong cong 
tác khen thuOng nhu: QUy djnh the thOi gian thâm djnh ho so khen thuOng tai 
rnoi cap; rà soát, giàm so lugng ho so, thu tçic trong khen thuOng; quy djnh vic 
lay kien than dan tren các phuang tin thông tin truyen thông dOi yOj các tp 
the, Ca nhân de nghj khen thuOng các hInh thüc khen thuOTlg cap Nhà nithc, 
danE hiu Chiên si thi dna toàn quOc... dam bâo cong khai, minE bach trong qua 
trInh xét khen thuOng. 

Cong tác khen thuOng có chuyn bin tich cçrc, chit 1ung khen thu&ng 
duçic nâng len, kjp thai phic vi nhim vi chInh trj cUa Bang, Nhà nuOc, cüa các 
b, ngành, da phuong. Ban Thi dua - Khen thuOng Trung uang tp trung thâm 
djnh hO so khen thuO'ng theo quy djnh; dOng thai huOng dan các b, ngành, dja 
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phuang thrc hin v h so', thu tic, th?yi gian d nghj khen thrnng cp nhà nuóc 
dam bão kjp thàd, ding quy djnh, gän vOi cãi cách thu tiic hành chInh. Khen 
thu&ng thânh tIch kháng chiên, vic phong tang, truy tng danh hiu "Ba mc 
Vit Nam anh hung" duge tp trung chi dao  và  dat  két qua tot. îü näm 2015 den 
nay, dã trinh Thu tithng ChInh phü, Chü tjch ni.n9c khen thu&ng kháng chiên cho 
89.652 tnr?ing hçp, trong do có 3 9.986 tnrmg hqp duçic phong tang, truy tang 
danE hiu "Bamç Vit Nam anh hung". Các dja phuong dä kjp thñ tO chüc trao 
tng, truy tng darn bâo trang trçng, có nghia giáo dçic truyên thông, dao  1 
uOng nrnrc nh9 nguôn cüa dan tc. 

Khen thuOng thành tIch thirc hin nhim v1i chinh trj, phát trin kinh t - 
xã hi, khen thithng nien han,  khen thu&ng qua trInh cong hiên duçic thrc hin 
dung quy djnh, cong khai, minh bach.  Co quan chuyên trách lam cong tác thi 
dua, khen thuOng các cap dã kjp thOi thâm djth, trInh cap có thâm quyên thrc 
hin khen thu&ng dt xuât darn bâo kjp thOi dê tuyên duo'ng các tp the, Ca nhân 
CO thành tIch dc bit xuât sac. Khen thu&ng dôi ngoi dâ kip  thOi ghi nMn 
nhimg dóng gop cüa các tp the, ca nhân ngui rnthc ngoài dôi vâi sr nghip 
xây dmg và phát triên kinh té - xã hi cüa dat nuâc. Tü 11am 2015 den nay, Ban 
Thi dua - Khen thuâng Trung uong dâ thâm djnh trInh Thu tuó'ng ChInh phü, 
Ch tjch nuic khen thu&ng cho 498.752 trithng hqp; trong do, khen niên han 
cho hrc 1ug vu trang 3 13.673 tnrOng hçip (chiêm 62,89%), khen thu&ng thành 
tich kháng chiên 89.652 tnrO'ng hçip (chiêm 17,97%), khen thu&ng kinh té - xã 
hôi thuc hin nEim vi chinh trj 95.247 trixOng hqp (19,09%), trong do t ! 
khen cong hiên chiêm 6,94%, khen thu&ng nguäi trirc tiêp lao dng san xuât, 
hQc tip,  cOng tác... chiêm khoãng 20%. 

Các cap, các ngành dã quan tam chi dao  khen thrnrng bâo darn kjp thñ, 
cOng khai, minE bach;  khen thithng các trung hqp cO thành tIch dt xuât, ngithi 
trirc tiêp lao dng, san xuât, cong tác viing sâu, yang xa, vung biên gith, hãi dão, 
dUng cam bão v nguii, tài san trong thiên tai... Nhiêu b, ban, ngành, dja 
phucing dã cO các giâi pháp dê tang t l khen thu&ng cho doii vi co s, cOng 
nEan, nOng dan, nguOi lao dng trçrc tiep nhu: Quy djnh vic bInh xét thi dua, 
khen thu&ng can dOi gifla can b quan 1 và ngui trirc tiep lao dng, cong tác; 
can dOi giUa các phông, ban cUa Dãng, chinE quyen, doàn the và xâ, phu&ng, thj 
tran; quy djnh t l khen thung lanE dao, quân 1 trng cap; quy djnh sO 1ung 
khen tluthng cho cong nhan, nOng dan, ngithi trçrc tiep lao dng a mi cap. Mt 
sO b, ngành, dja phuong cO t' 1 khen thu&ng cao cho ngithi lao dng trçrc tiêp 
trén 50%, nhu: Thành phO Ha Ni, Dà Nng, Can Tho, các tinE: Bac  Lieu, Hâi 
Duong, BInh Phuac, Tay NinE, Long An, Ben Tre, BInh Thun, Quâng Ngâi, 
Ca Mau, Ha Nam, Quâng Narn, Lam Dng, B Giáo diic vâ Dào tao,  Lien MinE 
H9p tác xâ Vit Nam, Ban Ni chinE Trung uong... 

NhIn chung, các b, ngânh, dja phuo'ng dä quan tam dM mâi cOng tác 
khen thu&ng, day math  câi cách hành chinE; chü tr9ng khen thu&ng kjp thôi 
iihU'ng tp the, cá than 1p duçic thành tIch dt xuat, d.c bit xuat sc trong thrc 
hin nEim vti; khen thu&ng cong nhân, nông dan, ngui lao dng trirc tip a co 
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so', giicing t&, vic t&. Cong tác khen thrning dam bâo cOng khai, minh btch, 
kjp tho'i , mang tinh giáo dyc va nêu guang, CO tác diing dng viên can b, cong 
chüc, viên chüc va nguo'i lao dng hoàn thành xuât sac nhim vi duçic giao. Ti'i 
nhtng phong trào thi dna yêu nuâc và kêt qua khen thu&ng mang 1i, dä xuât 
hin ngày càng nhieu dcm v, tp the san xuât kinh doanh giOi, các h gia dInh 
san xuât dt hiu qua cao, gucxng Ca nhân lao dng giOi, sang tto. . .gop phân 
hoàn thành các nhim vii phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh và cüa dat nuâc. 

5. V t chüc b may và can b lam cong tác thi dua, khen thuo'ng. 

a) Hoat dng cüa Hi dng Thi dua - Khen thu&ig và các cim, khM thi dna 

- Hi dng Thi dua - Khen thuàng Trung uang dam bâo duy trI hot 
dng theo quy djnh. Các chü tr1rong cong tác cüa Hi dông tfrng näm và kiên 
kêt 1un chi dao cüa Thu tuo'ng ChInh phü, Chü tjch HOi  dông tai các cuc h9p 
duçic triên khai to'i các b, ngành, dja phuong de thc hin thông nhât. Hi dOng 
thu&ng xuyên dOi mo'i hot dng, nâng cao chat luçing các phiên hQp, phân cong 
các thành viên Hi dOng theo döi, chi dto,kiêm tra, dOn dôc hot dng cüa các 
cim, khôi thi dna. 

Co quan thu&ng trçrc cüa Hi dng dà tham muu xây drng, ban hành các 
chü trucing, chInh sách, pháp lut ye thi dua, khen thuo'ng. Tham mmi trInh Ban 
BI thu ban hành Chi thi so 22-CT/TW ngày 23/01/2018 ye day mnh phong trào 
thi dua yeu nuóc huàng to'i kS'  nim 70 nm ngày Chü tjch HO ChI Minh ra Lo'i 
kêu gi thi dna ái quOc (11/6/1948-11/6/2018). Tiêp tc hoàn thin h thông van 
bàn quy phm pháp lut vo'i 11 Nghj djnh quy và các Thông tu dê djnh chi tiêt và 
huo'ng dn thi hành Lut Thi dua, khen thu&ng, tto co so' pháp l trong quan l 
th nuóc và tO chrc thrc hin cOng tác thi dna, khen thuàng. Tham muu to chirc 
thành cOng Lé k nim cap quOc gia k nim 70 näm ngay Chü tjch HO ChI Minh 
ra L?ii kêu gçi thi dua ái quOc (11/6/1948 - 11/6/20 18); L tuyên duong diên hinh 
tiên tiên toàn quOc nm 2017. ThU tuóTlg ChInh phU, ChU tjch Hi dOng dã phát 
dng và chi d.o to chuc các phong trào thi dua trçng tam: "Ca nuo'c chung sirc 
xay drng nOng thOn mâi giai don 2016 - 2020"; "Doanh nghip Vit Nam hi 
nhp và phát triên", "Ca nuâc chung tay vi nguii nghêo, không dê ai bi bO lti 
phIa sau", "COng chrc, viên chüc thi dua thrc hin van hóa cong so", lam nOng 
cOt cho các phong trào thi dua cUa cà nuóc. 

Hi dng Thi dua - Khen thu&ng các b, ngành, da phuong dã phát huy 
thrc hin tot chüc näng là co quan tham muu, tu van cho cap Uy Dang và chInh 
quyên tang cuOng cOng tác lành dto, chi do tO chirc các phong trào thi dua yêu 
nuo'c yà thirc hin cong tác khen thuo'ng; xay dirng quy ch lam vic và to chüc 
các hoat dng kiOm tra, giám sat, phát hin các mO hInh mo'i, cách lam hay trong 
các phong trào thi dua yêu nuo'c. NhIn chung, hoçtt dng cUa Hi dông Thi dua - 
Khen thuâng các cap dã di vào né np và hot dng có hiu qua. 

- Hott dng cUa các c'çim, kh&i thi dna tip tçic duçic duy trI, Co nhiu di 
mói và nang cao hiu qua; vic k kêt và thirc hin giao uOc thi dna giCa cac 
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dan vj ducic tin hành nghiêm tüc vôi ni dung, tiêu chI phü hcip vói thçrc tin và 
chüc näng, nhim vii trên linh vçrc chInh trj, kinh tê, xâ hi, quôc phông, an 
ninh... Phong trào thi dua cüa cim, khôi dâ barn sat tinh than, ni dung các chi 
thi, nghj quyêt cüa Dâng và nhim vii chInh trj cüa tüng be,,  ban, ngành, dja 
phucmg. Ngoài vic triên khai các phong trào thi dna chung, các dan vj con tIch 
crc to chi'rc phát dng nhiêu phong trào thi dua theo dçt, theo chuyên dé viii 
nhiêu hInh thüc phong phü và da ding, gàn lien vói vic thçrc hin các chü 
truang lón cüa Dâng, Nba nithc nhu: H9c tp và lam theo tu tuOng, dao  düc, 
phong cách Ho ChI Minh, thrc hành tiêt kirn, chông lang phi, dâu tranh phông, 
chôngtham nhng; triên khai th?c hin Ngh quyêt cüa ChInh phü ye phát triên 
kinh tê, xã hi, bão dam quôc phông, an ninh... Hi dông Thi dua - Khen thu&ng 
Trung uang dà to chüc lti các cçim, khôi thi dua dê tiep tiic nâng cao chat luçmg 
hoat dng cüa các ciim, khôi. 

Hang nàm, các cçim, kMi thi dua dà t chüc nhiu hoat dng phong phü, 
da dng dê giao lixu, trao dôi kinh nghim ye cong tác thi dua, khen thu&ng nhu: 
To chüc giao luu, tp huân nghip vçi thi dua, khen thu&ng; thäm quan, hçc tp 
các mO hInh hay, sang tao,  hiu qua; t chüc hi thào, ta dam bàn các giãi pháp 
nâng cao chat luçing khen thu&ng; giii thiu, ton vinh các diên hInh tién tiên; to 
chüc giao km van hóa, van ngh, the thao, tiêu biêu nhu: Khôi thi dua các co 
quan Dâng & Trong uang; Khôi thi dua các b, ngành ni chinh; KhOi thi dua 
các to chüc chinb trj - xà hi và hi dc thü, Cirn thi dua 5 thành phO trçrc thuc 
Trung uang, Ciirn thi dua các tinh BOng bang song HOng, Cm Trung du mien 
nüi phIa Bäc, Cm thi dua cac tinh Tây Nam b, Ciirn các tinh Duyen hal mien 
Trung và Tây Nguyen... 

Tü k& qua hoat dng cüa mô hInh ciim, kh& thi dua thuc trunguang, 
cac b, ban, nganh, Mt trn to quOc, doàn the và các dja phuong dâ tO chüc 
hoat dng cho cac dan vj thuc va trrc thuc theo mO hInh c1irn, khOi thiet thc 
han. DOi vói khu virc dja phuang, ciim cac qun, huyn, thj xã, thành phO thuc 
tinh; khOi các s&, ban, ngành; khOi doàn the, khOi doanh nghip hoat dng ngày 
càng thiet thirc và hiu qua, phát huy duçic tInh tucmg dông và tiern nàng, th 
manh cüa cac dan vj; cap huyn to chüc cim các xã, phumg, thj trân; khOi 
phông, ban; khôi truèng h9c... tü do thüc day phong trao thi dua trong toàn tinh 
và dim phong trao tói cci si. 

b) V t chüc b may và can b lam cong tac thi dua, khen thix&ng 

d Trung uang, Ban Thi dua - Khen thuOng Trung uo'ng là ca quan tuang 
duang tng ciic trirc thuc B Ni vi, tham rnru quân l nhà nithc y thi dua, 
khen thu&ng, dông thoi là co quan thu&ig trirc cüa J1i dông Thi dua - Khen 
thuOng Trung uang. Thñ tung ChInh phü ban hành Quyet djnh so 29/QD-TTg 
ngày 16/7/2018 quy djnh chüc näng, nhim vi và cci câu to chüc cUa Ban Thi 
dua - Khen thu&ng Trung uang. 

Tai cac b, ngành, doàn th trung uong hin có 14/80 dan vj thành 1p 
Vii Thi dua - Khen thu&ng, 3 8/80 dan vj thành 1p Phông Thi dua - Khen 
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th'thng, con 1i 28/80 don vi b trI can b chuyên trách lam cong tác thi dua, 
khen. thithng. Sau khi co Chi thi s 34-CT/TW cüa B ChInh trj, to chüc lam 
cong tác thi dua, khen thu&ng i cp tinh duçic to chüc thông nhât là Ban Thi dua 
- Khen thu&ng tinh tnrc thuôc Sâ Nôi vçi, Phó Giám doe S Ni v  - Triràng 
Ban Thi dua - Khen thuâng tinh là Phó Chü tjch thrnmg trçrc Hi dông Thi dua — 
Khen thuàng tinh. Tü näm 2018, t chCrc b may lam cong tác thi dua, khen 
thuàng cap tinh chua có sr thông nhât gitta các dja phiwng: Co 03 tinh chuyén 
Ban Thi dna - Khen thithng v Van phông Uy ban nhân dan tinh (Gia Lai, Ha 
Giang, Vinh Long), 02 tinh chuyên Ban Thi dua - Khen thu&ng tinh thành phOng 
chuyên mOn thuc Sâ Ni vi (Ninh Thu.n, DOng Tháp); 58 tinh cOn li giü 
nguyen Ban Thi dua - Khen thithng tinh thuc S Ni vii nhimg 0' mt sO tinh 
Ban Thi dua - Khen thuâng tinh thirc hin chüc näng nhu phOng chuyên mOn. 
Cong tác tinh gçn b may, tinh giãm biên chê dã tác dng khOng nhO den tInh 
hInh hoat dng cüa Ban Thi dua - Khen thu&ng cap tinh. VOl so luqng biên chê 
blnh .quân tr 10-12 ngu0'i, Ban Thi dna - Khen thuOng cap tinh chi có the lam 
cOng tác khen thithng, khó có th dam duang nhim vi tham mu'u quàn 1 nhà 
nuOc ye thi dua, khen thuOng và theo dôi, huOng dan, tham mu'u to chüc các 
phong trào thi dua. 

Kin toàn ti chüc dà di dôi vOi vic xây dmg di ngü can b theo 
phuong châm to chirc b may gçn nhç, Co hiu içrc, hiu qua, sO lung can b 
phân, nào dü dáp üng yéu cu nhim vii; can b thi dua, khen thuOng có phâm 
chat chinh trj tOt, CO näng 1irc tham mru, nghiên ccru cii the hoá các chü truong, 
chInh sach, pháp lut v thi dua, khen thuOng Va cO khà näng tO chirc 4n dng 
quân chUng tham gia vào eác phong trào thi dua yêu nuOc. COng tác tp huân, 
bOi duO'ng chuyên mOn nghip vii, nâng cao näng lxc, trinh d cho di ngü cOng 
chirc, viên chirc lam cOng tác thi dua, khen thuOng cüa các b, ngành, dja 
phuong duçic quan tam, chü tr9ng. Ban Thi dua - Khen thuOng Trung uong dã tO 
chüc các Hi ngh phO biên Lut Thi dna, khen thuOng, cac van bàn huàng dn 
thi hành và tp huân ye nghip vi di ngfl cOng chi'rc lam cong tac thi dua khen 
thuOng cüa cac b, ngành, dja phuang. Các b, nganh, dja phuong dà phOi hçip 
vó'i Ban Thi dua - Khen thuOng Trung ucmg tO chüc các lop tp huân, bôi duOng 
nghip vii cho can b, cOng chüc, viên chüc lam cOng tac thi dua, khen thuOng 0' 
các cap cc sO và don vj trirc thuc. 

III. DANH GIA CHUNG 

1. Nhfrng kt qua dst thrçrc 

Qua 5 näm thçrc hin Chi thj s 34-CT/TW theo tinh than chi dto cüa B 
ChInh trj, phong trào thi dua và cOng tác khen thuO'ng thirc sir cO nhiêu chuyên 
bien tIch circ. Cap üy Dâng Va lãnh do chInh quyên các cap ngày càng quan 
tam lânh dao, chi  dao thrc hin cOng tác thi dua, khen thuOng, can b, dâng viên 
và nhân dan then thrc sâu sac hon ye vai trO, vj trI và tam quan trng cüa cOng 
tác thi dua, khen thuOng. Do 4y, mc dü trong hoàn earth dat nuOc cOn gp 
nhiêu khO khän, thach thirc, song dual sr länh dao  cüa cac cap üy Dãng, các 
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phong trào thi dna trong 5 näm qua thçrc sir dã có tác dng vào vic thrc hin 
nhim vii chInh trj cüa tüng b, ngành, dja phuang và Co sâ, gop phân tIch circ 
vào vic thçrc hin các miic tiêu, chi tiêu phát triên kinh tê - xä hi và cüng cô an 
ninh, quôc phông cüa dat nixâc. 

Cong tác xây drng th ch, hoân thin quy djnh pháp 1ut v thi dna, 
khen thithng tiêp tiic dugc các ngành, các cap nghiên c(ru, tham rnuu, xây drng 
gop phân nâng cao hiu 11rc, hiu qua cong tác quân 1 nhà nuâc ye thi dua, khen 
thuOiig. Hi dông và Thrnmg trçrc Hi dOng Thi dua - Khen thu0ng Trung rnmg 
dà tp trung triên khai có hiu qua nhrng nhim vii trçng tam theo phuong 
huàng,kê hoach  dê ra. Co quan tlnrOng trçrc và các thành viên hi dông nêu cao 
tinh than trách nhim, chü dng trong tham muu, dê xuât và to chüc thirc hin 
các nhim V%i cOng tác. 

Phong trào thi dna ngày càng thit thçrc, hiu qua han, có nhiu di mói, 
sang tao,  tfrng buâc khac phiic tInh hInh thrc. Các phong trào thi dua do Thñ 
tu&ng ChInh phü phát dng tiêp ti.ic duc triên khai hiu qua và di vào chiêu sâu, 
tri thành nông cOt, djnh huàng cho các phong trào thi dua trong Ca nuâc. Các 
phong trào thi dua dugc triên khai bâi ban, hInh thüc da dng, phong phü, có 
tiêu chI và ni dung rO rang, the, thiêt thçrc, barn sat nhim vii chInh trj, duçic 
nhân dan tIch cçrc hu6ng irng, tham gia. Cong tác tuyên truyên, biêu duong, 
nhan rng các diên hInh tiên tiên dã có nh&ng chuyên biên rO net; có sçr phôi 
hçrp cht chê giüa co quan lam cong tác thi dua, khen thuO'ng vth CC CO quan 
truyên thông trong vic giói thiu, tuyên truyên các diên hInh tiên tien. Các hot 
dng k nim 70 näm Ngày Chü tjch HO ChI Minh ra li kêu gi thi dna ái quOc 
duc to chüc hiu qua, thiêt thçrc, tao  khI the thi dua sOi nôi, gop phân thçrc hin 
cá nhim vçi phát triên kinh tê, xã hi cüa dat nuc. 

Cong tác khen thu0ng dã cO tác ding dng yiên, c vu kjp thii các t 
chüc, cá nhan có thành tIch tiêu biêu, xuat SaC. Các b, ban, ngành, doàn the 
Trung uong yà dja phuang dä chü dng khen thuông kjp thai các tri.thng hçp CO 
thành tIch dt xuât, ngui lao dng trçrc tiep lao dng, san xuât, Cong tác... Ban 
Thi dua - Khen thu&ng Trung uang dã phOi hçcp cht chê vói CáC CO quan, doàn 
the dê phát hin, quan tam dê nghj khen thu&ng cap Nhà nuc cho ngui lao 
dng, cá nhân, tp the & yang sâu, vung xa, v1ing biên giâi, hai dao... Vic 
phong tang, truy tang  danh hiu "Ba mc Vit Nam anh hung" yà khen thu&ng 
kháng chiên duçic tp trung chi dao  thçrc hin và dat  kêt qua tot. 

2. Nhfrng tn ti, hn ch 

Ben canhnhffig kt qua dat  duqc, cOng tác thi dua, khen thu&ng con bc 
1 mt sO han  chê, do là: 

- Mt s cp üy, chInh quyn chua that sir quan tam dung müc trong 
cOng tác lãnh dao,  chi  dao  ye thi dua, khen thu&ng, dc bit là yiêc chi dao  to 
chüc phong trào thi dua. VI 4y, phong trào thi dua chua phát triên dOng déu, 
lien tçic, CO f101 cOn hInh thüC. Mt sO phong trào thi dua chua xác dnh rô miic 
tiêu, tiêu chI thi dua ci the, nhiêu noi con lung tüng trong dôi mâi ni dung, 
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hInh thüc, biên pháp t chüc. Viêc kim tra, don dc và sci k&, tng kt chua 
thu&ng xuyên, kjp thai. 

- Trong cong tác khen thu&ng Ca bit vn Co nhftng tp th& cá nhân duccc 
khen thithng nhimg thành tIch chua that sr tiêu biêu, chua nêu guang và lan tOa. 
Vic dê nglij khen thu&ng cap Nhà nuOc dôi vi nguôi trçrc tiêp lao dng, san 
xuât, cong tác, khen thithng thông qua phát hin các diên hinh chua to duçic sr 
chuyên biên sâu rng tr co s& Va dông dêu i các b, ngành, dja phuang. 

- Cong tác tuyên truyn, nhân rng các din hInh tiên tin tuy có nhiu 
chuyên biên tich circ, nhung chua dáp irng duçic yêu câu dê ra. Các cci quan 
truyên thông chua thumg xuyên dành thOi luçing tixong xirng dê giói thiu, tuyên 
truyên, biêu drnmg, ton vinh các diên hInh tiên tiên, guang nguai tot, vic tot. 
Mt so b, ngành, da phucing chua cO kê hoach cci the to chüc bôi duang và tao 
diêu kin dê các diên hmnh duqc gp gi, giao lu'u, trao dôi kinh nghim trong ccY 
quan, dcm vj, dja phuang và trong ngành. 

- Hi dng Thi dua - Khen thu&ng các cp, nht là cp cc sa chua phát 
huy hét vai trô tham muu, tu van cho cap Uy Dàng và chInh quyên trong chi dao 
tO chüc các phong trào thi dna, chi yêu là xem xét vic dé nghj khen thuang. 
Di ngü cong chüc lam cong tác thi dna, khen thu&ng luOn có sir thay dôi, vi 4y 
vic dê xuât, tham mini cho cap üy, chInh quyên dê dOi mOi cong tác thi dna, 
khen thu&ng con han  ché. 

3. Nguyen nhân cüa nhü'ng tn ti, hn ch 

- Nhn thüc v vai trO, tàc diing cüa phong trào thi dua và cOng tác khen 
thu&ng cüa mt sO cap u, chinh quyên, các doàn the dã duçc nâng len, nhung 
chua quan tam thu&ng xuyên trong cOng tác lành dao,  chi  dao;  chua phát huy 
duçic süc manh  tOng hqp cüa câ h thông chInh trj trong thçrc hin cOng tác thi 
dua, khen thithng. Nhiêu noi con coi nhç các phong trào thi dna, giao cho cci 
quan chuyên trách lam cong tác thi dua, khen thithng thirc hin. 

- H thng van bàn quy pham phàp lut tuy thumg xuyên duçic b sung, 
hoàn thin, song cOn có nhüng ni dung bat cap, han  chê. Mt sO dcxn vj chua 
chU dng trong vic nghiên ciru cac quy djnh và trién khai thrc hin, cOn trông 
cha vào van bàn huOng dan cüa cap trên. 

- T chüc b may lam cOng tac thi dna, khen thu&ng khOng n djnh, di 
ngi1 cOng chüc thi dua, khen thu&ng a các cap nhln chung chua dOng dêu, tInh 
chuyên nghip chua cao, näng lc và trInh d chuyên mOn nghip vii cüa mt so 
cOng chüc cOn han  chê, chua dáp üng yêu cau dOi mâi cong tác thi dua, khen 
thuang hin nay. 

4. Bài h9c kinh nghim 

Qua 5 näm thrc hin Chi thi s 34-CT/TW cUa B Chinh trj, có th rut 
ra môt sO bài hoc sau: 

- Mt là: COng tác thi dua, khen thu&ng së phát huy duc sirc math  to ion 
nêu duc cac cap Uy Dàng, chInh quyên và các cap quan tam iAnh dao  chi  dao 
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trrc tip cong tác thi dna, khen thu&ng. Mt trn T quc Vit Nam và các doàn 
the nhân dan phôi hçip, to chüc và 4n dng quail chüng than dan hthng üng 
các phong trào thi dna, phâi kiên tn thông nhât "Ca h thông chInh trj lam cong 
tác thi dna, khen thu&ng". 

- Hai là: Lath dao thuc hin nhim v chInh trj, gn lin vth lãnh do, chi 
dao các phong trào thi dua yêu nrnc, các phong trào thi dua phài có ni dung, 
miic tiêu, chi tiêu ci the, thiêt thçrc không dan trãi, ni dung các tiêu chI thi dua 
càng cii the, rô rang phü hçp vi tInh hInh thçrc té, dc diem cüa mOi co quan, 
doTi vj thi hiu qua phong trào thi dua càng cao. 

- Ba là: Noi nào t chüc b may, di ngü can b chuyên trách lam cong tác 
thi dua, khen thu&ng on djnh, ductc sir quan tam dung müc, có näng lirc trInh d, 
nhit tInh, tn tiy vâi cong vic, thông thao chuyên mOn, nghip vi dé giãi 
quyêt thâu dáo nhfing van dê thrc tiên dt ra thI noi do cong tác thi dua, khen 
thu&ng duçc duy trI thu?xng xuyên và có nê nép. 

- Bn là: Phái dc bit coi tr9ng cOng tác tuyên truyn, giáo diic, m rng 
nhiêu hInh thüc tuyén truyên v9i ni dung phong phü thiêt th?c, cOi tr9ng Cong 
tác tuyên truyên các chü tnucrng cüa Dâng, chinh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc 
vâi biêu duo'ng, tOn vinh các diên hInh tiên tiên, trao dOi kinh nghim, giói thiu 
h9c tp nhüng cách lam hay, mO hInh mcci thI dem 'aj  hiu qua cao thiêt th1rc. 

- Näm là: Thrc hin nghiêm tüc so kt, thng k& các phong trào thi dua và 
cOng tác khen thithng, phãi gàn ket mOi quan h bin ch'rng giCia thi dna và khen 
ththng, khen thu&ng phâi chInh xác, cOng bang theo dnng quy djnh cüa pháp 
1ut ye thi dna, khen thu&ng. 

Phân thfr hai 
PHU1NG HIYONG, NHIJM VJ CHU YEU 

TIEP TUC DO! MO1 CONG TAC THI IWA, KHEN THUNG 
GIAI DOJN 2020 -2025 

I. PHU'€NG HU'ONG 

Tai ki hQp thu VIII, Qu& hi Khóa XIV, ngày 11 tháng 11 nãm 2019, 
QuOc hi dã thông qua Nghj quyêt ye Kê hoach Phát tniên kinh tê - xà hi näm 
2020 là: "Tap trung On djnh kinh te vi mO; kiêm soát lam  phét, nâng cao nàng 
suat, chat lu'ng, hiu qua, tInh tir chü và süc cath  trath cüa nên kith te. Hoàn 
thiên the chê, khai thông nguOn luc, tao mOi tnroiig dau tu, kith doath bith 
däng, thông thoáng, thun lçii. Day math  co cau 'a  nen kith te gàn vói dOi mói 
mô hIth tang tru0ng; day thanh tiên d thçrc hin các dçr an quan tr9ng quOc gia, 
cong tnIth tr9ng diem; phát huy vai trô cüa các vüng kith tê tr9ng diem, các dO 
thj lOm Phát tnien, dào tao,  bOi duOiig nguOn than 1r chat luqng cao gàn vi phát 
tniên khoa hçc, cOng ngh và dOi mâi sang tao;  phat triên kith té ben vftng gän 
vâi phát tnien van hOa, xã hi, bão v mOi tnuO'ng và cüng cO quOc phông, an 
nith, nâng cao chat luçg dii song vt chat và tith than cüa than dan..." 
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Phát huy truyn thng thi dna ái quc cüa Chü tjch H ChI Minh và dê 
tiêp tic thirc hin tot Chi tM so 34-CT/TW ngày 07/4/20 14 cüa B ChInh trj, các 
chü tmong cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuóc ye thi dna, khen 
thithng, phong trào thi dna và cong tác khen ththng näm 2020 và nhftng nàm 
tiêp theo can tiêp tiic dôi mcci han nüa dê dng viên s1rc mtnh cüa khôi di doàn 
kêt toàn dan tc, phát huy tinh than yêu nuóc, lông tçr hào, chI tr xc, tçr cumg 
cüa dan tc. Các phong trào thi dna phái phát triên sâu rngtrong các b, ngành, 
dja phuang, các tang Rip nhân dan, các thành phân kinh tê, tth thành dng 1rc 
cách ming to 16n cUa toàn Dãng, toàn dan và toàn quân, ra sue thi dna phân dâu 
phát triên kinh tê - xä hi, báo dam quôc phông, an ninh theo tinh than Nghj 
quyêt Di hi dai  biêu toàn quôc lan thir XII cüa Dáng và nhirng näm tiêp theo. 

ii. cAc NHI1M Vç CHU YEU 

1. Theo tu tuO'ng thi dua ái quc cUa Chü tjch H ChI Minh và tinh thin 
Chi thj, so 34-CT/TW cUa B ChInh trj, can tiêp tçic dôi mói cong tác lãnh dao 
chi dto cüa các cap Uy Dáng và lânh dto chInh quyên các cap tto sr chuyên 
biên mtnh me hon nCia nhn thüc ye vai trô, vj tn và tam quan tr9ng cüa Cong 
tác thi dua, khen thung trong nên kinh té thj trumg djnh hrnmg xâ hi chü 
nghia và trong si nghip day mtnh cong nghip boa, hin dti hóa dat nuóc. 
Trên Co sO' các bài h9c kinh nghim ducic tong kêt, düc rut tü thirc tiên và kêt 
qua thrc hin Chi thi so 34-CT/TW cüa B ChInh trj dê tiêp tçic dOi môi, nâng 
cao chat luqng các phong trào thi dna và cong tác khen thu&ng, thirc sir trO' 
thành dng hrc gop phân thre hin tot nhim vii chinh trj, phát triên kinh tê, xâ 
hi cUa dat nuóc, dáp üng yêu câu cüa cong cuc dOi mâi. 

2. Tip tiic quán trit sau sc tu tuàng H ChI Minh v thi dna, yeu 
nuO'c, gän eác phong trào thi dna vO'i vic "Day mnh h9c tp và lam theo tu 
tuO'ng, do due, phong each HO ChI Minh", lam cho các phong trào thi dua yêu 
nuO'c chua drng ni dung sau sac ye tu tuO'ng, do due HO ChI Minh, qua do 
nâng cao chat lucing các phong trào thi dna, các cuc 4n dng quân chüng cüa 
Dâng. Phong trào thi dna phài barn sat nhim vi chInh trj cüa b, ngành, dja 
phuang, dan v dê lam ni dung thi dna, tp trung vào miic tiêu phân dâu hoàn 
thành toàn din, vi.rqt müc các nhim vii, chi tiêu trong chixcmg trinh, kê hoich dê 
ra, gop phân thuc hin thang lçii nhim vçi phát triên kinh te - xâ hi cüa dat 
nuôc. Phong tnào thi dua can tp trung ye co sO' và duçic to chüe, phát dng vâi 
nhfi'ng hInh thIrc phong phü, hap dan, có chü dê, ten gçi dê nhO', có tiêu chI thi 
dua ci the. Thire hin nghiêm tue vic dOn doe, kiêm tra, so kêt, tong kêt phong 
trào; thông qua cáe phong trào thi dua 1ira eh9n cáe tp the, cá nhân cO thành 
tich tieu bieu, dê khen thuOng kjp thO'i. 

3. COng táe tham mu'u hoàn thin th ch, pháp lut y thi dua, khen 
thuO'ng tiêp tie duçic xáe djnh là nhim v tn9ng tarn trong cOng táe quan 1 nhà 
nuóe ye thi dua, khen thu&ng. Lut Thi dua, khen thuOiig sO 39/2013/QH13 
ngày 16 tháng 11 näm 2013 duqc Quôe hi khOa XIII thông qua và có hiu içre 
ké tr ngày 01 tháng 6 näm 2014. Qua 5 näm thçrc hin Lut thi dua, khen thithng 
yà eác nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành dä be l mt sO ni dung eon bat cp 

21 



so vâi tInh hInh thirc tin, VI 4y, trên Co sâ kt qua tng kt, dánh giá tinh hInh 
thic hin 1ut trong nhng näm qua, can nghiên c&i dê xuât süa dôi, bô sung 
toàn din Lut Thi dna, khen thi.r&ng dê trInh Chmnh phü và trInh Quôc hi trong 
nàm 2020. 

Các b, ngành, dja phuong tip tic nghiên c1ru, tham mini süa di, b 
sung hoc ban hành các Ngh djnh quy djnh chi tiêt thi hành; nghiên cüu xây 
dmg thông tu, quy djnh, quy chê ye thi dua, khen thithng phü hçp thrc tin 
nhäm nâng cao hiu qua, hiu 1c quàn l nhà nithc ye thi dna, khen thu&ng. 

4. Tip tiic cüng c kin toàn t chüc b may lam cong tác thi dna, khen 
thu&ng các cap theo hrnng On djnh, thông nhât tir Trung uong den dja phucing, 
tinh g9n, hiu qua. Dé nghj các cap üy Dàng, lath dao  chInh quyên tang cu&ng 
bô trI di ngü can b bâo dam chat 1uçmg và sO luqng, nâng cao näng 1rc di 
ngü can b lam cong tác thi dua, khen thi.thng có phâm chat chInh trj tot, có 
nàng 1irc tham mini, nghiên ci'ru cii the hoá các chü truo'ng, chInh sách, pháp lut 
ye thi dua, khen thithng, dê thçrc hin tOt vai trô tham mini to chüc các phong 
trào thi dua và cong tác khen thu&ng; tang cuOiig các nguôn 1irc dê bi may lam 
thi dua, khen thu0ng các cap dáp irng ducrc yêu câu, nhim vi trong giai doan 
hin nay 

5. T chirc thành cOng Dii hi Thi dna yêu nuóc toàn quc ln thir X, 
day là Dti hi bieu duong, ton vinh các diên hinh tiên tiên tiêu biêu trong toàn 
quOc, là Dai  hi kêt tinh thành qua cUa các phong trào thi dua và là dinh cao cüa 
Dai hi thi dua yêu nuâc các cap tr co s&. Các b, ngành, dja phuong xây drng 
kê hoach tO chirc Dai  hi thi dua các cap, các hoat dng biêu duong ton vinh, 
khen thu&ng các tp the, cá than lieu biêu có thành tIch xuât sac tren các lTnh 
yuc, tao  không khI thi dua sOi nOi, thiet thirc ltp thành tIch chào rnmg Dai  hi 
Thi dua yêu nuóc toàn quOc lan thu X yà Dai  hi Dàng cac cap tiên tói Dai  hi 
dai bieu toàn quôc lan thu XIII cüa Dàng./v 

TM. HQI BONG 
PHOCHU TICH THUNG TRTYC 

., (. 

N'yinIin: 
- Thumg trrc Ban BI thix (de báo cáo); 
- ThU tung Chinh phU (dé báo cáo); 
- Hi dông TDKT các b, co quan ngang b, 
cci quan thuc ChInh phU; 

- Hi dông TDKT các tinh, TP trçrc thuc Trung uon; 
- Hi dông TDKT Mt trn To quôc Vit Nam, /. 
cc quan Trung ucmg cUa các doãn the; 

- V.n phông Trung izoiig Dãng, các Ban ciia Dâng; 
- Van phông Quôc hi; 
- Van phông ChU tjch nu6c; 
- Toà an nhân dan tôi cao; 
- Viên Kiêm sat nhân dan tôi cao; 
- Thãnh viên Hi drông TDKT Trung uong; 
- Lixu: VT, Vi 1MN\ 

A. ran Th Ha 
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