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BAO CÁO 
Két qua thiyc hin nhim Vii cong tác nãm 2019, 

nhfrng nhim vy tr9ng tam nãm 2020 

Näm 2019 có nghia quan tr9ng trong vic hoàn thành các mçic tiêu cüa ké 
hoach 5 näm (20 16-2020), theo tinh than Ngh quyêt Dii hi toàn quôc lan thu XII 
cüa Dâng; ben cnh nhUng thun lçii co bàn, dat nuóc ta phâi dôi mt vói nhüng 
khó khan, thách thüc do ành huông cüa tmnh hmnh an ninh, chInh trj, kinh tê trong 
khu virc và the giói có nhiêu biên dng, thiên tai, djch bnh diên biên phi'rc tap... 
dã ành hu&ng không nhô den san xuât và di song cüa nhân dan; song duâi sir chi 
do, diêu hành quyêt lit, dôi mâi cüa Chinh phü, sr huôg rng tIch crc và tinh 
than doàn kêt, n 1irc phãn dâu cüa các ngành, các cap, cüng các tang ip nhân dan, 
tInh hinh kinh tê - xã hi näm 2019 dâ dt duçic nht1ng két qua tIch crc trên các 
lTnh vrc: Kinh té tiêp tçic tang tnr&ng nhanh, dtt 7,02%, thuc nhórn các n'ithc có 
rnüc tang tru&ng cao trong khu virc và the giâi, là näm thu hai lien tiêp hoàn thành 
tat ca 12/12 clii tiêu Quôc hi dé ra; các linh vçrc van hóa, giáo dic, y té tiêp tçtc 
phát triên; quôc phông, an ninh duçc tang cithng; cong tác dôi ngoLi và hi nhp 
quôc tê dt nhiéu két qua quan tr9ng, di song cüa nhân dan duçic nâng cao... 
Nhtrng két qua trén có sir dóng gop tIch circ cüa Cong tác thi dua, khen thu&ng. 

Phn thfr nht 
KET QUA T11UC HIN NHIM V 

CONG TAC Till BUA, KIIEN TI]IU'ONG NAM 2019 

I. HOAT BONG CUA HQI BONG vA KET QUA THçrC HIN CAC CHU 
TRIX(NG, NHI1M VV  yE CONG TAC Till BUA, KHEN THIfONG 

1. Hoit dng cüa Hi dng, Thu'ô'ng trirc Hui dung Thi dna - 
Khen thtr&ng Trung tro'ng 

Näm 2019, Hi dung và Thu?mg trrc Hi dung Thi dua - Khen thuOTlg Trung 
ucmg dâ chü dng, tIch cixc trien khai, hoàn thành tot các nhim vii dã dê ra: 

- Don dc, chi dao  các b, ban, ngành, dja phuang thirc hin các chü 
trucmg, chInh sách, pháp 1utt ye thi dua, khen thuâng và triên khai thçrc hin có 
hiu qua các phong trào thi dua thirc hin thang 1çi nhim vi phát triên kinh tê, xã 
hi, dam bào quOc phông, an ninh ngay tü nhUng ngày dâu, tháng dau näm 2019. 



T chüc phát dng và tip tiic trin khai có hiu qua các phong trâo thi dua 
phm vi toàn quôc do Thu tuàng ChInh phü, Chü tjch Hi dOng phát dng: To 
chüc Lé phát dng phong trào "Can b, cong chüc, viên chcrc thi dua thirc hin 
van hóa cong s&', rihân djp k nim 129 näm ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh 
(19/5) và triên khai dông b & các ngành, các cap, các dja phuang. To chüc L 
tuyén duang diên hmnh tiên tiên và tong két 10 näm thrc hin phong trào thi dua 
"Ca rnrbc chung src xây dirng nông thôn mâi" giai dotn 2011 - 2020, phát dng 
phong trào thi dua giai dotn 2021 - 2025,vâi nhiêu hot dng thiêt thrc, sang tao, 
to không khI thi dua sôi nôi trong Ca nrn9c. Tiêp tic triên khai vâ nâng cao hiu 
qua to chüc phong trâo thi dua "Doanh nghip Vit Nam hi nhp và phát triên", 
phong trào "Ca nithc chung tay vi ngthi nghèo, không dê ai bj bô 1.i phIa sau"... 

2. HOi  dng Thi dua - Khen thu&ng Trung dâ t chüc 02 phiên hp d thng 
két cOng tác nám 2018, triên khai các nhim vi.i cong tác tr9ng tam näm 2019; 
dông th?..ii thão 1un ye mt so ni dung nhim v cüa Hi dOng và xem xét, cho 
kiên doi vii các tnrtmg hçTp dé nghj phong tang danh hiu "Anh hung Lirc luçing 
\T trang nhân dan". Trên c s& kiên cüa Hi dông, Ban Thi dua - Khen thu&ng 
Trung uong dã trInh Thu tithng ChInh phü xem xét, trinh Chü tjch nuic phong 
tang danh hiu "Anh hñng Lrc luçing vfi trang nhân dan" thOi k kháng chiên cho 
04 tp the; danh hiu "Anh hung Lirc luçmg vU trang nhân dan" (thii ki dOi mói) 
cho 02 tp the và 01 cá nhân có thành tIch dc bit xuât sac dt xuãt. Két 1un cUa 
Thu tuóng ChInh phU ti các phiên h9p Hi dông (Thông báo so 95/TB-VPCP 
ngay 15/3/20 19 va Thông báo sO 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 cüa Van phông 
ChInh phü) duçc thông báo t9i các bti, nganh, dja phucing dê triên khai thirc hin. 

3. Thuèng trirc Hi dng duy tn h9p djnh k theo qu (3 tháng/1n) d dánh 
giá kêt qua, don dôc vic thirc hin các nhim vii theo kê hoch dê ra va chuân bj 
ni dung các phiên h9p cüa Hi dOng. Thao 1un, cho kiên ye vic dê nghj tang 
"Ca thi dua cUa ChInh phU", "Bang khen cUa Thu tuâng ChInh phU" cho các b, 
ban, ngành, dja phuong tiêu biêu dn dâu các ciim, khOi thi dua và cá nhân dé 
nghj phong tang danh hiu "Chiên si thi dua toan quOc". Ban Thi dua - Khen 
thu&ng Trung uo'ng dã trinh Thu tuóng ChInh phU tang 22 "CÔ Thi dua cUa ChInh 
phU" và 30 "Bang khen cUa Thu tithng ChInh phU" cho 52 b, ban, nganh, dja 
phuang tiêu biêu xuat sac cUa các ciim, khôi thi dua. 

4. Các dng cM thành viên dã tIch crc tham gia các phiên h9p cUa Hi 
dông; tham dçr, chi do tOng ket, ket va tham gia hot dng cUa các cçim, khOi 
thi dua, thçrc hin cOng tác kiem tra, giám sat ti các dan vj. Näm 2019, sau khi 
Hi dOng Thi dua - Khen thu&ng Tnung uang tO chüc 1i các cim, khOi (gOm 08 
ciim, 07 khôi thi dua), các cim, khôi dâ nhanh chóng On djnh và có nhieu hoat 
dng thiêt thirc dê dOi mcii va nang cao hiu qua hot dng, tang cung sr lien 
kêt, phôi hçip giUa các b, ngành, dja phuong trong thi dua thirc hin các nhim 
vçi chInh trj và phát tniên kinh tê - xã hi va cOng tác thi dua, khen thu&ng. Ben 
canh viêc to chüc so ket, tOng kêt, các ciim, khôi thi dua dã to chüc nhieu hoat 
dng thiêt thrc, phong phü, da dng to sir gan kêt giUa các thành viên và tnao dôi 
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v chuyên mon nghiêp vu nhu: T chüc hi thâo, tça dam v chuyên môn, nghip 
v, nâng cao chat lrnyng cong tác khen thuâng; to chüc khào sat, tham quan thirc 
tê dê tham khào, h9c tp các mO hInh, diên hmnh tiên tiên; to chüc tp huân nghip 
vçt, giao luu the thao, van hóa, van ngh, tiêu biêu nhu: Khôi thi dua các Co quan 
cüaDàng a Trung rnmg, Khôi thi dua các b, ngành khoa hoc, van hóa, xà hi; 
Khoi thi dua các b, ngành tong hçip, Khôi thi dua mt trn To quôc và các doàn 
the; Ciirn thi dua cac thành phô trixc thuc Trung uong, Ciim thi dua các tinh 
Dông bang song Hông, Ciim thi dua các tinh mien DOng Nam be... Länh do các 
bi, ngành, mt trn tO quôc, các doàn the trung uoig và các dja phuoiig dã trirc 
tiêp tham dçr hot dng cüa các ciim, khôi thi dua. 

5. Ban hành K hoch s 23/KH-HDTDKT ngày 20/8/2019 cüa Hi dng, 
và to chüc kiêm tra, giám sat cong tác thi dua, khen thuOng ti 09 b, ngành, tinh, 
thành phO trirc thuc Trung uong. Tai  mi b, ngành, dja phucmg, các thành viên 
Hi dông kiêm tra thirc tê tr 01 den 02 dan v co s& và lam vic vai Hi dOng Thi 
dua - Khen thu&ng cUa b, ngành, tinh ye cong tác chi dto và tO chüc triên khai 
cac phong trào thi dua, dc bit là các phong trào thi dua do Thu tuóng Chinh phñ 
phát dng; kêt qua thirc hin cOng tác khen thuàng, cOng tác tuyen truyên, ton 
vinh các diên hInh tiên tiên. Thông qua cong tác kiêm tra, giam sat, gicip cac 
thành viên Hi dOng näm bat tInh hlnh cOng tác thi dua, khen thu&ng ti các b, 
ngành, da phuong và co sa, nhng kiên nghj, dé xuât sàa dôi, bô sung Lut Thi 
dua, khen thu&ng, phat hin nhüng van dê con khó khan, wang mac dê có bin 
pháp, giái phap trong chi dto, dOi mâi cong tác thi dua, khen thuing. 

6. Xây drng, trInh Ban BI thu D an t chCrc Dti hi thi dua yêu nuâc toàn 
quOc lan thu X. Ban hành Kê hoach sO 19/KH-HDTDKT ngày 24/5/20 19 cüa Hi 
dOng và don dOc hithng dn các b, nganh, dja phuang ye vic tO chüc Di hi thi 
dua yêu nuóc các cap, tien tâi Di hi thi dua yêu nuac toan quôc lan thu X. 

7. Hu&ng dn Hi dng Thi dua - Khen thithng các b, ban, ngành, doàn 
the Trung uong, các tinh, thanh phO trirc thuc Trung uang tien hành dánh giá, so 
ket 05 nam thrc hin Chi thj sO 34-CT/TW cüa B ChInh trj ye tiêp tiic dOi mai 
cOng tac thi dua, khen thuOng (Van bàn sO 20/HDTDKT-VI ngày 06/6/20 19 cüa 
Hi dOng). TOng hqp, xây dmg báo cao tO chüc Hi nghj toàn quOc so ket 05 
nam thixc hiên Chi thi sO 34-CT/TW cüa Bô ChInh tn và triên khai nhim vçi cOng 
tác thi dua, khen thu&ng nam 2020 cüa nganh thi dua, khen thu&ng. 

2. Cong tác tham mu'u xây dirng và t chfrc thiyc hin các chü truro'ng, 
chInh sách, pháp 1ut ye thi dua, khen thir&ng 

- Tp trung nghien cCru, tham muu xây d'çmg các chü tnrcmg, chInh sách, 
pháp 1ut ye thi dua, khen thuang, hoàn thin the chê dê quàn 1 nhà nuac ye thi 
dua, khen thu&ng: 

+ Tham mixu trInh B Chinh trj ban hành Thông báo s 56-TB/TW ngày 
25/4/20 19 ye khen thu&ng Huân chuang Sao yang, Huân chuong HO ChI Minh; 
khen thu&ng ca nhân thuc din B ChInh trj, Ban Bi thu quàn l (thay the ThOng 
báo so 193-TB/TW ngày 20/9/2005 cüa B Chinh trj khóa IX). 
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+ Tp trung nghiên ciru, xây dmg Dir an Lutt Thi dua, khen thu6ng (stra 
doi); dã lay kiên các b, ngành, dja phrnmg, kiên cüa nhân dan trên cong 
thông tin din ti'r, to chüc các hi thào dê tiêp tçtc hoàn thin dir thâo Lust  theo 
quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut. Tham muu trInh ChInh 
phü dr thào Nghj djnh quy dinh  ye quãn 1 to chüc xét ttng danh hiu, giài 
thithng cho doanh nhân, doanh nghip, hin dang tiêp tic hoàn thin theo kiên 
chi do cüa Phó Thu tithng Thumg trirc Chinh phü. B Ni vt ban hành Thông 
tu so 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/20 19 quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Nghj 
djnh so 91/2017/ND-CP cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa 
Lut Thi dfla, khen thuOTlg (thay the Thông tu sO 08/20 1 7/TT-BNV ngày 
28/10/20 17 cüa B Ni vu). 

+ Phéi hçp vii B Khoa h9c và Cong ngh, B Giáo dçtc và Dào tio, B 
Van hóa, The thao và Du ljch và các b, ngành lien quan tham muu xây dimg các 
Nghj djnh ye thi dua, khen thu&ng: Nghj djnh sO 60/2019/ND-CP ngày 05/7/20 19 
süa dOi, bO sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 78/2014/ND-CP ye xët tang  Giài 
ththng Ho ChI Minh, Giãi thithng Nhà nrnc ye khoa h9c và cong ngh; Nghi 
dinh quy dinh chê do khen thucmg dôi voi hoc sinh, sinh viên dat giai trong cac ky 
thi quôc gia, quôc tê; chuân bj sira dôi, bô sung mt so dieu cüa Nghj djnh sO 
89/2014/ND-CP v xét tang danh hiu "Ngh si Nhân dan", "Ngh 51 U'u tü"... 
Don dôc, tham gia dOng gop kiên vOi các b, ngành, dja phucmg trong vic ban 
hành thông tu, quy chê, quy djnh ye thi dua, khen thu&ng. 

- Nghiên ciru, ban hành các van bàn chi dto, hu&ng dn d t chüc thrc 
hin thông nhât cac chü trucing, chInh sách, pháp lust ye thi dua, khen thu&ng, 
nhu: Huóng dn to chüc Di hi thi dua yeu nithc các cap tiên tói Dti hi thi dua 
yêu nuOc toàn quôc lan thu X; Huóiig dn tong kêt 10 näm thçrc hin Phong trào 
thi dua "Ca nuâc chung sue xây dmg nOng thôn mâi" giai dotn 2011 - 2020; 
Hithng dn vic dê nghj xét tang danh hiu "Auh hung 1irc luçing vu trang nhân 
dan", "Anh hung lao dng" thai kS'  dôi mâi; don dOe, hu&ng dn các b, ban, 
ngành, dja phucing nâng cao cht luçing cOng tác khen thuOng näm 2020... Tham 
miru trã li 24 kiên, kien nghj cüa cü tn các tinh, thành phO và chat van cüa di 
bieu Quôc hi lien quan den llnh we thi dua, khen thixOng. Tham gia kiên, don 
dOe, huóng dn các b, ngành, dja phuGng ban hành các van bàn chi do, trien 
khai thirc hin cOng tác thi dua, khen thuOng. 

- Tip tçic trin khai cOng tác pháp din hóa các van bàn quy phm pháp 
lut ye thi dua, khen thuOng. Thirc hin thanh tra chuyen ngành tii 06 b, ngành, 
dja phuang theo k hoch (gOm: Dài Truyên hInh Vit Nam, TOa an nhân dan tOi 
cao, các tinh: Ben Tre, Bàc Kan,  Khánh Hôa, Hu Giang) và tang cuông cOng tác 
kiem tra tai Co sâ. Thông qua cOng tác thanh tra, kiêm tra dã phát hin và kiên 
nghj khäc phiic kjp thai nhUiig sai sot; dOng thai hiróng dn các doii vj thirc hin 
cOng tác thi dua, khen thuO'ng theo dung quy djnh cüa pháp lut. Duy trl cOng tác 
tiep dan và giài quyet khieu ni, to cáo, nàm 2019, Ban Thi dua - Khen thuàng 
Trung uang, dâ tiêp 131 krçit cong dan; tiep nhn xü 1 163 don, thu dé nghj giài 



quy& ch d, chInh sách khen ththng; thc hin tra ciru, xác nhn khen thu&ng 
cho các tp the, Ca nhân; trà 1i gân 200 hen cüa nhân dan trên Cong thông tin 
din tir cüa Ban. 

- T chüc tp hun nghip vçi thi dua, khen thithng cho can b chuyên trách 
cüa các tinh, thành phô và các b, ngành Trung uang; mt so b, ngành, dja 
phuong phôi hçip to chirc các lop tp huân, bôi duOng nghip vi,i thi dua, khen 
thithng & cci s& và dcm vj trirc thuc, nhu: B Tài nguyen và Môi trn6ng, B Cong 
thuong, B Khoa h9c và Cong ngh, Vin Kiêm sat Nhân dan tôi cao, các tinh, 
thành phô: Ha Ni, Hài Phông, Bäc Kan, Ha Giang, Lao Cai, Lang Son, San La, 
Phii Thç, Thanh Hóa, Ngh An, Phü Yen, Lam DOng, Quâng Ngãi, Tây Ninh, Ca 
Mau, Kiên Giang... Thrc hin cài each hành chInh và tang cu?mg üiig di.mg cong 
ngh thông tin trong cOng tác thi dna, khen ththng. Den nay, các b, ngành, dja 
phuong dã co bàn triên khai thçrc hin tot cong tác tiêp nhn ho so, trã ket qua qua 
cong djch vçi trirc tuyên; thuèng xuyên cp nht ho so dê nghj khen thu&ng; cp 
nht kêt qua phong trào thi dna do b, ban, ngành, dla  phisang triên khai.... trên h 
thông phân mêm thông kê ngành Ni vti và phân mêm quàn l ho so khen thumg 
din tü cüa Ban Thi dna - Khen thuOng Trung uong. Day mtnh cài cách thu tic 
hành chInh, kiêm soát, rà soát, dánh giá thu tic hành chInh theo quy djnh. Tang 
cu0ng nghiên ciru khoa h9c ye cong tác thi dua, khen thu&ng. 

II. KET QUA TRIEN KHAI CAC PHONG TRAO Till DUA vA TH1J'C HIN 
CONG TAC KHEN THIfNG 

1. Các phong trào thi dua yêu nir&c thrçrc t chfrc triên khai có hiu qua, 
ni dung phong phil, hlnh thfrc da dtng, barn sat nhim vi,i chInh trj dirçrc giao 
và tp trung vào nhüng vic khó, tr9ng tam, cap bach cüa tfrng b, ngành, dja 
phtro'ng, tio bil't phá và dng hrc gop phn hoàn thành nhim vii phát triên 
kinh t - xli hôi cüa dat ntthc. 

Thirc hin chü d hành dng "Ks' cuong, hem chinh, hành dng, sang tao, 
hiu qua, birt phá" cüa Chinh phü, các phong trào thi dua trong cà nuóc tiep tçc 
phat trien & tat cà cac vüng, mien, dja phuong trong cà nuóc. Tiep tçic triên khai 
có hiu qua 4 phong trào thi dua do Thu tu&ng Chinh phü pht dng: Phong trào 
thi dua "Ca nu&c chung süc xây drng nông thôn mói" duc cac da phuong tp 
trung trien khai dOng b, hiu qua vâi sir vào cuc cüa cà h thông chinh trj, sir 
tham gia tich crc cüa ngui dan dà xuât hin hieu mO hInh rnOi v&i cách lam sang 
tao dA thixc sir dem lai ket qua rO net, gop phân lam thay dOi din mao  nOng thOn 
và nâng cao di song tinh than, 4t chat cho ngui dan; sau 10 nam thrc hin, 
phong trào dà dat  duc nhiêu thành tru to ion, gop phân dim Chuang trInh miic 
tiêu QuOc gia y xây dimg nOng thOn mOi giai doan 2010 - 2020 ye dich tnr&c gan 
02 näm; cà nuOc dâ cO 4.665 xâ (dat t' l 52,4%) yà 109 huyn (dat tr 116,4%) 
duçic cong nhn dat  chuân nOng thôn mOi, trong do tinh Nam Djnh yà Dông Nai 
là hai dja phuang dâu tiên hoàn thành nhim vi xay dimg nông thôn mOi. Phong 
trào "Can b, cong chüc, viên chüc thi dua thrc hin yän hóa cOng sâ" duGc 
nhieu b, ban, ngành, dja phuong tIch circ huO'ng nhix to chüc L phat dng, xây 
dçmg k hoach triên khai thrc hin, buOc dâu dä tao  nen nhüng chuyen biên rô net 
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trong then thüc và hành dng cüa di ngfl can b, cong chüc, viên chüc v van 
boa cong sâ, do due cOng vçi, tiêu biêu nhu Khôi các Co quan Dãng Trung uang 
to chüc Hi thi "Can b, cong chüc, vien chüc các cci quan Dâng Trung iiong thi 
dua thc hin van hóa cong s&" to không khI thi dua sôi nOi trong các co quan 
cüa Dãng a Trung rnmg. Phong trào "Doanh nghip Vit Nam hi nhp Va phát 
trién" tiêp tçic duçic các b, ban, ngành, dja phi.rcing thirc hin dé h trçi, dông 
hành cüng doanh nghip và dä có hiu üng tich crc, dóng gop vào sr phát triên 
ngày càng Ian minh cüa cong dông doanh nghip. Phong trào "Ca nithc chung tay 
vi nguYi nghèo - Không dê ai b bO 1ti phIa sau" tiêp tic phát huy truyên thông 
doàn kêt, tuong than tuong ái cüa dan tc, giüp di lan nhau cüa mOi cong dOng 
dan cu, dóng gop tich circ trong n 1irc giám nghèo cüa Vit Nam, den nay trong 
câ nuâc t l h nghèo theo chuân da chiêu giám xuOng con khoâng 04%. 

Cüng vai do, các phong trào thi dua phát trin kinh - t xã hi, bâo dam an 
ninh, quôc phOng, xây dimg Dáng duçic các bO,  ban, ngành, dia  phuong phát dng 
ngay tü nhüng ngây dâu näm, tio khOng khI thi dna sôi nOi trên khäp câ nuac. Các 
b, ngành Trung uong phát dng thi dua nâng cao hiu hrc, hiu qua quán 1 nhà 
nuOc, day manh  cãi cách hành chinh, xây dirng b may kr cucmg, hem chInh, 
hành dng, phic vçi, tiêu biêu nhu: Phong trào "Doàn kêt, k' cucing, sang tto, 
hiu qua" cüa B Lao dng - Thuong binh và Xâ hi; phong trào "Kg cuong - 
Chat luçmg - Kjp thai - Chuyên nghip - Hin dai"  cüa Van phOng ChInh phü; 
phong trào thi dua thirc hin "Kg crnmg, hem chInh, hành dng, sang tao,  birt phá, 
hiu qua" cüa Van phOng ChU tjch nuâc; phong trào Thi dua quyêt thang vai chü 
dê "Doàn kêt, sang tao,  k) cuong, nêu guang, quyêt thang" trong 1rc luyng Quân 
di nhân dan; phong trào "VI an ninh T quôc", "H9c tp và thiic hin 6 diêu Bac 
H day" trong 1rc luçmg Cong an nhân dan... Cac Ban và co quan Trung uong cüa 
Dãng huang phong trào thi dua vào vic th%rc hin các chU truung ian, chuoiig 
trmnh, dê an cüa Dãng, nâng cao trách thim guang mâu cUa can b ding vién, 
tao sr chuyên biên tIch acre trong các to chüc dãng và dãng viên: Ban Dan 4n 
Trung uong tiêp tiic thirc hin hiu qua phong trào "Dan 4n khéo"; Ban Tuyên 
giao Trung uang, Ban TO chüc Trung uang day manh  phong trào thi dua huang 
tôi k' nim ngây truyn thng cüa ngành... Mt trn T quc Vit Nam và cac 
doàn the Trung uong tiêp tiic duy trI, nâng cao chat luçmg the cuc 4n dng, 
phong trào thi dua thiêt thirc, hiu qua trên cac linh c cüa di sOng xã hi, thu hut 
diông dao doàn viên, hi viên tham gia, tiêu biêu nhu: Phong trào thi dua chào 
mmg Dai  hi  Dai  biêu toàn quOc Mt trn TO quôc Vit Nam lan thu IX; thi dua 
"Lao dng giOi, lao dng sang tao",  "Thi dua châo müng k nim 90 näm thành l.p 
Cong doàn Vit Nam", "Phçi nü tIch crc hc tap, lao dng sang tao,  xây drng gia 
dInh hanh  phüc", "Nông dan san xuât kinh doanh giOi", "Cru chiên binh guang 
mâu", "Thanh niên tInh nguyen vi cong dông"... 

Cac tinh, thành pM trirc thuc trung uang dy manh  phong trao thi dna thu 
hut du tu, phát triên san xuât kinh doanh, chuyên djch co câu kinh tê, nâng cao 
nãng suât, nàng hitc canh  tranh, tai co cau ngành nOng nghip gän vói xây drng 
nông thôn mói, bão v môi truO'ng, phông, chOng djch bnh vâ nâng cao di sOng 
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vt cht, tinh thn cüa nhân dan, tiêu biu nhu: "Näm dt phá cai cách hành chinh 
và thixc hin Nghj quyêt so 54 cüa Quôc hi" cüa Thành phô Ho ChI Minh; "Nâng 
cao hiu 1irc, hiu qua hoat dng cüa h thông chInh trj" cUa thành phô Ha Ni; 
"Tang cthng kST cuo'ng thu, chi ngân sách nhà nuóc - Day manh  cal thin môi 
tmèng dau tii, kinh doanh" cüa thành phô Hãi Phông; "Cal each hành chInh, day 
manhdâu tu và nâng cao dôi song nhân dan" cüa thành phô Can Thci; "Näm tiêp 
tiic day mmnh thu hut dâu tu" cüa thành phô Dà Näng; "Day mrnh 03 dt phá 
chiên luge, tIch crc thu hut dâu tu, thüc day khi nghip, thçrc hin giàm nghèo 
nhanh và ben vüng..." cüa tinh Yen Bái; "Doàn kêt, sang tao,  dôi mói, thi dua 
th'çre hin hoàn thành vut müc các mic tiêu, chi tiêu, nhim vi nàm 2019" cüa 
tinh Ha Trnh; "Vuqt qua thách thirc, tao  dng içrc, dt phá, phân dâu hoàn thành 
toàn din mc tiêu Nghj quyêt Dai  hi Dâng b tinh lan thu X" cüa tinh Lam 
Bong. Mt so dja phumg tO chüc phong trào thi dua thiêt thrc chào mixng k 
nim ngày thành lap, tái 1p tinh nhu: Din Biên, Lai Châu, Quãng Ngãi, Quâng 
Trj, Thra Thiên Hue, Khánh Hôa, Phü Yôn... 

2. Cong tác tuyên truyn, biu dtro'ng, nhân ring din hlnh tiên tiên 
tip tiic là mt trong nhfrng tr9ng tam di rn cüa Cong tác thi dna, khen 
thtr&ng trong thôi gian qua, tio ra nhüng chuyên bin rö net, tIch ciyc. 

O Trung uang, vic trin khai chuang trInh pMi hqp vi các b, ban, 
ngành, dja phuang, các cci quan thông tin truyên thông trong vic tuyên truyên tu 
tu&ng Chü tjch Ho ChI Minh, chü trucmg, chInh sách cüa Bang, Niha nrnc ye thi 
dua, khen thuO'ng và biêu dung, ton vinh các diên hlnh tiên tiên tiêp tçic duçic 
thirc hin eó hiu qua. co quan chuyên trách ye thi dua, khenthuàng eáe cap dã 
chü dng phôi hp vâi các báo, dài day math  tuyên truyên, biêu drnmg diên hInh 
tiên tiên, guo'ng "Nguè'i tot, vic tot" trong eác phong trào thi dua. Các Co quan 
thông tan, báo chI trong ca nuc tIch crc day math  các hoat dng tuyên truyên, 
biêu duong eáe diên hInh, guong ng.thi tot, vic tot; xây dimg nhiêu chuong trInh, 
chuyên mic chat lung, chuyên sau, chü tr9ng phát hin và than rng diên hlnh 
tiên tiên tü co s& và trong các phong trào thi dua, eáe mO hlnh miii, each lam hay, 
sang tao  trong cáe 11th c cña di sOng xã hi. 

Các b, ban, ngàth, dja phuong dä th chüc thiu hoat dng d kjp thM 
dng viên, khIch l va than rng các diên hInh, thông qua thieu hIth thuc nhu: 
TO chuc hOi nghi biêu throng, tOn vrnh, tO chuc gap mat, noi chuyên, giao km voi 

dien hIth tien tiên; tO chuc các cuc thi viet ye guong ngui tOt, vic tot; xuât 
bàn tap  chI, xay dimg thieu tin bài, phim phóng sçr, phát hàth tp san chuyen dê 
ye các phong trào thi dua yêu nuóc và các diên hIth tiên tiên, tao  sr lan tôa sau 
rng trong cong dOng, tiêu bieu thu: Uy ban Trung rnmg Mt trn TO quOc Vit 
Nam cOng bO Sáeh yang sang tao  Vit Nam ton vith 74 cOng trIth, giai pháp sang 
tao khoa h9c, cOng ngh tiêu biêu; TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam, ton vith 
Chü tjch cong doàn co s& tiêu biêu, xét tang Giãi thuOng Nguyn Van Lith cho 10 
can b cOng doàn tieu biêu, to chüc chuong trIth "Vith quang Vit Nam"; Trung 
uang Hi NOng dan Vit Nam to chüc L vith dath 63 nOng dan xuât SaC näm 
2019; Trung uong Doàn TNCS HO ChI Mith to chüc tuyên duong 392 dáng viên 
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tré tiêu biu toàn quc lam theo 1i Bác; thành ph Ha Ni t chirc vinh danh 10 
cong dan thu do tü näm 2019; Thành phô Ho ChI Minh to chüc Lê tuyên 
duong 12 cong dan tré tiêu biêu nàm 2019... Cüng vii do, nhiêu b, ban, ngành, 
dja phuang dâchü dng ban hành kê hotch xây drng diên hInh tiên tiên tr cap co 
s Va trong môi phong trào thi dua; tto diiêu kin dê các diên hInh tiên tiên duçic 
khäng djnh mInh trong thçrc tiên; quan tam dâu tu ye mi mt dê vic phát hin, 
bOi duOng và nhân rng then hInh tiên tiên duçic thçrc hin tot, coi diên hInh tiên 
tiên là nguôn içrc quan tr9ng trong thçrc hin nhim vii chInh tn, chuyên môn, gop 
phân dua phong trào thi dua cüa b, ban, ngành, dja phuong ngày càng phát triên, 
nhiêu mô hInh mcii, hiu qua duçic than rng nhu: "Du ljch canh nông DL 
Nature's" cüa tinh Lam Dông; mô hInh "Môi xã mt san pham" xuât phát tr tinh 
Quang Ninh dã duçic nhân rng thinh chuoTig trmnh mic tiêu quOc gia giai dotn 2018 
- 2020; mô hInh "Xây dimg khu dan cu nOng thôn mâi kiêu mu", "Vuin mu" 
tti tinh Ha rmh; mô hinh VAR, VAC cua ông Là Ngçc K, nông dan huyn 
Mu&ng Mg, tinh Din Biên... 

3. Cong tác khen thtro'ng có nhiu diii mOi, htrO'ng v cr s& và ngtrài lao 
dng trtyc tip, chat lu'çrng thm dlnh  khen thtr&ng dtrçrc nâng len dam bão 
chInh xác, kp thai, cong khai, minh bich vã mang tInh giáo diic, nêu gtro'ng. 

COng tác khen thu&ng duçic trin khai kjp thai phic vii thim v1i chInh trj 
cüa Dáng, Nba nucic và cüa các b, ban, ngành, dja phuong. Khen thuOng kinh tê 
- xã hi, phc vii nhim vi chInh trj, khen thuOng dOi ngoii, cOng hiên, niên htn 
duçic triên khai dung quy djnh, khen thu&ng thành tich kháng chiên duçic tp 
trung giâi quyet. Nàm 2019, Thu tuóng ChInh phU, Chü tjch nuc khen thu&ng 
cho 110.43 5 truOng hçip; trong dO, khen niên hn cho 1irc lu'ng vii trang 70.327 
tnuOng hçip (chiêm 63,68%), khen thithng thành tIch kháng chiên 22.924 truOng 
hçrp (chiêm 20,76%), khen cOng hiên 3.83 1 trueing hçp (chiêm 3,47%), khen 
thu&ng dOi ngoti 840 trumg hçTp (chiem 0,76%), khen thành tIch thxc hin thim 
yu phát triên kith te - xã hi 12.5 13 truOng hçp (chiêm 11,33%). Trong tOng sO cá 
than duçic khen thu&ng thim yu phát trien kith te - xä hi, t l khen chuyen d, 
dt xuât chiem 8,79% yà khen thithng cOng than, nOng dan, nguOi lao dng trirc 
tiep chiem trên 25%. 

III. DANH GIA CHUNG 

1. Nhfrng kt qua dtt dtrçc 

- COng tác thi dua, khen thung dà dugc các b, ban, ngàth, dja phuong 
quan tam chi do và to chuc thirc hin có hiu qua. Phong trào thi dua ngày các 
thiet thirc, hiu qua, có thiêu dOi mdi, sang tao, tüng buâc khäc phçic tIth hIth 
thüc. Các phong trào thi dua do Thu tuóng ChIth phU phát dng duqc triên khai 
hiu qua, di yào chieu sâu y dt duc thüng kêt qua quan tr9ng, djth huó'ng cho 
các phong trào thi dua trong cà nuóc. Các phong trào thi dua duçic các b, ban, 
ngàth, dja phuang triên khai bài bàn, hIth thuc dia dng, phong phü, có tiêu chI yà 
ni dung rO rang, ci the, barn sat thirn yu chith tn,  dugc than dan tich cuc 
huâng mg, tham gia. Cong tác tuyên truyên, biêu duang, than rng các diên hIth 
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tiên tin dã có chuyn bin rô net; có sçr phi hçTp chat  chê gifla co quan lam cong 
tác thi dna, khen thithng vói các Co quan truyên thông trong vic giâi thiu, tuyên 
truyên các diên hInh tiên tiên. 

Cong tác khen thithng duçic thirc hin diing quy djnh, kjp th?i phiic vi các 
nhim vi chInh trj cüa dat nuóc và khen thu&ng kháng chiên, chat luçmg khen 
thu&ng duçc nâng len; vic khen thithng các tnring hçip có thành tIch dt xuât, 
ngu?i trirc tiêp lao dng, san xuât, cong tác dâ có sçr chuyên biên rO net a các b, 
ngành, dja phuong. 

- Vai trô quàn 1 nhà nuOc duçic tang cutxng thông qua vic tham muu xây 
dimg các van bàn quy phtm pháp 1ut ye thi dua, khen thu&ng. Ban Thi dua - 
Khen thu&ng Trung uang và các b, ban, ngành, dja phucing dâ chU dng ban 
hành nhiêu van bàn chi dao,  hithng din, don dôc nâng cao chat luçmg các phong 
trào thi dna và thc hin chInh sách, pháp 1ut khen thu&ng. Cong tác thanh tra, 
kiêm tra vic thrc hin pháp 1ut ye thi dua, khen thuang tti các b, ngành, dja 
phuong duçic thçrc hin dung kê hotch. 

- Hi dng và Thu?mg trtrc Hi dng Thi dua - Khen thurng Trung uong d 
tp trung triên khai Co hiu qua nhmg nhim vçi trng tam theo phuang huông, kê 
hoch dê ra. Co quan thu0ng trirc và các thành viên Hi dông nêu cao tinh than 
trách nhim, chü dng trong tham miru, dê xuât và to chüc thçrc hin các nhim vi 
cong tác. Cong tác chi do, kiêm tra, giám sat cüa Hi dông dã cO tác dng rO net 
den sir lành dao,  chi do cüa các cap üy Dàng, chinh quyên các cap trong cong tác 
thi dua, khen thu&ng. 

2. Nhfrng t1n tti, hin ch& 

Ben canh  nhftng kt qua dt duçic, cOng tác thi dua, khen thu&ng näm 2019 
con bc l mt so hn che, do là: 

- Phong trào thi dua chua phát trin dng du, lien tiic, có noi cOn hlnh thrc. 
MOt so phong trào thi dua chua xác djnh rô miic tiêu, tiêu chI thi dua ci the, nhieu 
noi cOn lung tüng trong dôi mâi ni dung, hlnh thüc, bin pháp to chüc. Vic 
kiem tra, don dOe và so kêt, tong ket chua thuOng xuyen, kjp thai. 

- Vic phát hin các tp th, ca nhan xut sc trong phong trào thi dua d 
khen thubng cOn hn ché, chua kjp thai. Vic khen thu&ng cho cong nhan, nOng 
dan, nguai lao dng tuy dâ dt duge nhffiig ket qua tIch crc, nhung chua to duc 
sr chuyen bien sau rng tr co s& và dOng dêu a eác b, ngành, da phuong. 

- Hi dng Thi dua - Khen thuàng các cp, nht là cp co sa chua phát 
huy hêt vai trO tham muu, tu van cho cap üy Dàng, chInh quyên trong chi do 
to chirc các phong trào thi dna, chü yeu là xem xét vic d ngh khen thuang. 
Di ngQ cOng chüc lam cong tác thi dna, khen thu&ng luôn Co sr thay dOi, vi 4y 
vic dé xuât, tham muu cho cap üy, chInh quyên ye cOng tác thi dua, khen thuang 
cOn han che. 
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3. Nguyen nhân cüa nhfrng ton tti, hin ch 

- NIhn thüc v vai trô, tác diing cüa phong trào thi dua và cong tác khen 
ththng cüa mt so cap u, chInh quyên tuy dà duçic nâng len, nhung chua that sr 
quan tam thuimg xuyên trong Cong tác lãnh dio, chi dto. Nhiêu ni con coi nhç 
vic to chCrc các phong trào thi dua, giao cho Co quan chuyên trách lam Cong tác 
thi dua, khen thisOng thçrc hin. 

- H thng van bàn quy phtm pháp lut tuy dä duçic b sung, hoàn thin, 
song con có nhttng ni dung bat cap, htn chê. Mt so don vj chua chü dng trong 
nghiên ciru các quy djnh và triên khai thgrc hin, cOn trOng ch vào van bàn huó'ng 
dk cüa cap trên. 

- T chüc b may lam cOng tác thi dua, khen thithng không 6n djnh, di 
ngü cOng chüc lam cong tác thi dua, khen thuàng nhIn chung chua dông dêu, tInh 
chuyên nghip chua cao, näng lrc và trInh d chuyên mon cña mt sO cOng chüc 
cOn htn chê, chua dáp 1rng yêu câu dôi mâi cOng tác thi dua, khen thuO'ng. 

Phn thu hal 
NHIM VJ CONG TAC THI DUA, MIEN TH1JNG NAM 2020 

Näm 2020 là näm có nghia dc bit quan trçng, kS'  nim 90 näm thành 
l.p Dàng Cong  san Vit Nam, 75 näm thành 1p ni.róc Cong  hOa XHCN Vit 
Nam, 130 näm ngày sinh cüa Chü tjch HO ChI Minh, là nàm to chic Di hi 
Dãng các cap, tiên tâi Dii hi dai  biêu toàn quOc lan thu XIII cüa Dãng, to chüc 
Di hi Thi dua yêu nuôc toàn quOc lan thu X. Tiêp tiic thirc hin ChI thj 34-
CT/TW cüa B ChInh trj "Ye tiêp tçic dôi mói cOng tác thi dua, khen thuàng" và 
phuong châm hành dng cüa Chinh phü "K cuo'ng, hem chInh, hành dng, trách 
nhim, sang tio, hiu qua", phong trào thi dua và cong tác khen thuâng näm 2020 
can tp trung vào các nhim vii và giài pháp sau: 

I. NHU'NG NHIM VJ TRQNG TAM 

1. Chi do, dOn dc các b, ban, ngành, doàn th trung uong và các dja 
phuong can cü miic tiêu, chi tiêu phát triên kinh te - xã hi näm 2020 và ni dung 
Nghj quy& sO 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü, to chuc phát dng các 
phong trào thi dua, barn sat nhim vi,i chInh trj cüa tfrng b, ban, ngành, dia 
phuong và cüa dat nuâc, phân dâu hoàn thành thang lçii các chi tiêu phat triên 
kinh tê - xà hi nam 2020 và kê hotch 05 näm (2016 - 2020), theo Nghj quyêt Di 
hi di biêu toàn quOc lan thu XII cüa Dãng. Gãn phong trào thi dna vâi vic thirc 
hin tOt các Nghj quyêt cüa Ban Chap hành Trung uang Dãng (khoa XII), day 
mnh h9c tp và lam theo tu tu6ng, dao  dirc, phong cách HO Chi Minh và thiêt 
thirc chào mrng các ngày lê k nim cüa dat nuâc. Phát dng các dça thi dua cao 
dim, thi dua nuâc rut, tp trung giài quyêt cac nhim vii tr9ng tarn, cap bach, dàc 
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bit trong tInh hmnh djch cüm Covid-19 dang din biên phi'rc tap, can day mçtnh thi 
dua trong các cap, các ngành và than dan câ nuóc, huy dng six chung tay, vào 
cuc cüa ca h thông chInh trj, gop phân sm không chê và day 1ii djch bnh. 

Thçrc hin trin khai có hiu qua 04 phong trào thi dua tr9ng tam do Thu 
tuâng ChInh phü phát dng. Trong do tp trung tham muu trInh Thu tuóng ChInh 
phü ban hành Kê hotch triên khai thrc hin phong trào "Ca nuâc chung sue xây 
drng nông thôn mói" giai doan 2021 - 2025; nâng cao hiu qua phong trào thi dfla 
"Ca nuic chung tay vi ngithi nghèo, không dê ai bj bO 1i phIa sau" và to chüc so 
kêt phong trào "Doanh nghip Vit Narn hi nhp và phát triên"; tiêp tiic triên 
khai dông b a tat cà các ngành, các cap phong trào "Can b, cong chüc, viên 
chüc, thi dna thrc hin van hóa cOng s&"... 

2. Tham muu hoàn thin và t chCrc thirc hin các van bàn quy phtm pháp 
1ut, nhäm nâng cao hiu qua quàn l nhà nuâc ye thi dua, khen thu&ng. Nghiên 
cüu, hoàn thin d? thâo Lut Thi dua, khen thu0ng (sira dôi) dê trInh ChInh phü 
tháng 6/2020 và trinh Quôc hi tháng 10/2020. Tham muu trInh ChInh phü ban 
hành Nghj djnh quy djnh ye quàn 1 tO chüc ton vinh danh hiu và trao giái 
thithng cho doanh than, doanh nghip. Tiêp tiic thirc hin có hiu qua các các quy 
djnh cüa pháp 1ut ye thi dua, khen thuang và cap dôi, cap 1i hin 4t khen 
thu&ng theo Ngh djnh sO 101/2018/ND-CP cüa Chinh phü... Don doe, phOi hQp 
vâi các b, ngành, dja phuong rà soát, sua dôi, bô sung các nghj djnh, thông tu, 
quy chê, quy djnh ye thi dua, khen thu&ng dê to chüc th'çrc hin phü hçip vâi tInh 
hInh thuc tiên. 

3. Don d&, huóiig dn các b, ban, ngành, dja phucmg t chüc Di hi thi 
dua yeu rnthc các cap, dam bào trang tr9ng, thiêt thirc, vói ni dung, hInh thüc 
phong phü; 1ira chçn các tp the, cá than tiêu biêu, xuât sac trong 05 näm qua, dê 
biêu throng, ton vith, to khOng khI thi dua sôi nOi chào m'xng Di hi Dàng các 
cap. Trinh Thu tuàng ChIth phü ban hành Dê an, thành 1p  Ban TO chuc và phOi 
hqp vOi các co quan lien quan tham mu'u to chüc thành cOng Di hi Thi dua yêu 
nuac toàn quOc lan thu X, dê thrc sr là Dti hi biêu duong ton vith các diên hInh 
tiêu biêu trong toàn quôc, là kêt tinh thành qua cüa các phong trào thi dua yeu 
nuóc trong thôi gian qua; dOng thii tiêp tçic phát dng sau rng, mmnh me hon nta 
các phong trào thi dua yêu nuâc giai don 2021 - 2025. 

4. Dy mnh cong tác tuyên truyn, nhân rng các phong trào thi dua thi& 
thirc, hiu qua, các mO hInh, diên hInh tiên tien, guong nguii tot, vic tot. Tp 
trung cao diem tuyen truyên tnrâc, trong và sau djp to chüc Di hi Dàng, Di hi 
thi dna, cac sir kin chInh trj trQng di cüa dt nuâc và b, ban, ngành, dja 
phuo'ng. Tiep tiic thirc hin cO hiu qua chuong trInh phOi h9'p gifla co quan lam 
cong tác thi dua, khen thu&ng vói CáC co quan thông tin, truyen thông trong phát 
hin, tuyên truyên các tp the, cá nhân có thành tich tiêu biêu xuât sac, trçng tam 
là tuyên truyen các dien hInh trong h9c tp và lam theo tu tuang, dao  due, phong 
each HO ChI Minh, phOng chOng tham nhüng, thrc hàth tiêt kim, chOng lang 
phi; thttng tam guong cO thành tIch xuât sac trong cOng tác, lao dQng, h9c tip... 
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5. Nâng cao cht luqng Cong tác khen thuông, bào dam kjp thai, dung quy 
djnh, cong khai, minh btch. Chü dngphôi hcip vâi các ca quan lien quan và Ca 
quan thông tin, truyên thông kjp thñ nàm bat du lun Va Cong khai các tp the, cá 
nhân duçic dê nghj khen thithng. Cong tác khen thuOng phâi gãn vii kêt qua phong 
trào thi dua và thirc hin kê hoch, nhim vi chInh trj cüa ca quan, dan vj, thrc sr 
có tác diing dng viên, giáo dye, nêu guang. Nâng cao vai trô, trách nhim cüa 
nguñ di'rng dâu trong vic phát hin, biêu duang, khen thuOiig tp the, cá nhân có 
thành tIch dt xuât, Ca nhân dung cam ciu nguO'i, c1u tài san, tto sr chuyên biên 
rO net trong vic khen thu0ng cho cOng nhân, nông dan, ngui lao dng trirc tiêp. 

6. DM mói, nâng cao chit krçng hot dng cüa Hi dng Thi dua - Khen 
thu&ng các cap, các cim, khOi thi dua. Tang cithng han ntra trách nhim, vai trô 
cüa ca quan chuyên trách lam Cong tác thi dua khen thuâng trong vic tham mini 
tFrçrc hin cOng tác thi dua, khen thu&ng. DOn dOe, huàng dn các cim, khOi tong 
kêt cong tác näm 2019, k) kêt vâ triên khai giao uóc thi dua näm 2020. Phát huy 
vai trO, trách nhim cüa các thành viên hi dông trong vic tham mini cho cap üy, 
chInh quyên, kiêm tra, giám sat vic thirc hin cOng tác thi dua, khen thuOng. 

II. NHUNG GIAI PHAP TO CHC THIIC HItN 

1. Tip tiic quán trit, tuyên truyn tu tuO'ng v thi dua yêu nithc cüa Chü 
tjch HO Chi Minh, chü truang cüa Dãng, chinh sách pháp 1ut cüa Nhà nuóc ye 
thi dua, khen thu&ng, nham nâng cao nhn thüc cüa cap üy, chInh quyên vâ ngui 
dimg dâu ca quan, don vj ye vai trô, tác diing cüa phong trào thi dua và cOng tác 
khen thuâng; có nhiêu hInh thüc tuyen truyên ye các phong trào thi dua, dien hInh 
tien tiên, guang nguYi tOt, vic tot. 

2. Nâng cao chit luqng cOng tác quân 1 nhà nuóc v thi dua, khen thu&ng 
thông qua vic tham mini hoàn thin và tO chüc triên khai hiu qua các chü 
truang, chInh sách, pháp 1ut ye thi dua khen thu&ng. Thuông xuyên chi do, 
huóng dan, dOn dOe nang cao chat luccng cong tác thi dua, khen thu&ng; thanh tra, 
kiem tra vic thçrc hin chInh sách, pháp 1ut ye thi dua, kEen thumg. Phát huy 
vai trô, trách nhim cüa nguè'i dCrng dau trong lãnh dto và to chüc thirc hin cOng 
tác thi dua, khen thu0ng ti các b, ngành, dja phuang. Ca quan lam cOng tác thi 
dua, khen thu0ng các cap chü dng, tich crc tham mru, dê xuat vói cap üy dãng, 
chinh quyên chi do, trien khai có hiu qua cOng tác thi dua, khen thu0ng. 

3. Tip tiic di mi và nang cao chat luqng hot dng cüa Hi dng Thi dua 
- Khen thu0ng các cap, tang cung kiêm tra, giám sat dOi vi phong trao thi dua 
vâ cOng tác khen thuOng. Phát huy vai trô, trách nhim cüa thành viên Hi dOng 
trong vic dOn dc triên khai các phong trao thi dua, tIch cçrc kiêm tra, giám sat 
vic thirc hin chinh sách, pháp lut v thi dna, khen thumg. Tiêp tçtc nghiên cfru, 
huóiig dn t chüc và hot dng cUa các cim, khOi dê nang cao chat lung và 
hiu qua hoit dng, tránh hInh thüc. 

4. Thirc hin nghiêm các quy djnh cüa pháp lut thi dua, khen thung, 
nhat là trong vic birth xét và thirc hin quy trInh, thu tyc xét tang danh hiu thi 
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dna, hInh thüc khen thu&ng. Dy mnh nghiên ciru khoa h9c, irng ditng cong ngh 
thông tin, cái each thU tiic hành chInh trong cong tác thi dua, khen thuO'ng. 

5. Tip t'çic cUng c kin toàn th chUc b may lam Cong tác thi dfla, 
khen thrning các cap theo huóng on djnh, thông nhât tü Trung ucing den dja 
phucing, tinh gçn, hiu qua, theo tinh than Chi thj sO 34-CT/TW cUa B ChInh tn; 
xay drng di ngU cong chüc lam cong tác thi dua, khen thuOng bâo dam chat 
lug, sO lucTng, có phâm chat chInh trj, tinh thông ye nghip vçi, có näng hrc 
tham mini, nghiên ciru, thrc hin tOt vai trO tham mini thirc hin cong tác thi dua, 
khen thu0ng, dáp 1rng duçc yêu cau, nhim v1 trong giai dotn hin nay.! tv 

Ncinhin: 
- Thuông trçrc Ban BI thu (de báo cáo); 
- ThU tuàng ChInh phU (de báo cáo);,  
- Phó CTN Dng Thj Ng9c Thjnh (de báo cáo); 
- Thành vien Hi dông TDKT Trung ucmg; 
- Hi dông TDKT các b, co quan ngang b, 

cci quan thuc ChInh phU; 
- Hi dông 1DKT ck tinh, TP trçrc thuc Trung uong; 
- Hi dông TDKT Mt trn To quôc Vit Nam, 

ca quan Trung ucmg cUa các doãn the; 
- Vn phOng Trung uxcing Dãng, các Ban cUa Bang; 
- Van phông Quôc hi; 
- Van phOng ChU tch nuOc; 
- Toà an nhân dan tôi cao; 
- Viên Kiêm sat nhân dan tôi cao; 
- HOi dông TDKT các Tp doãn, TCT Nhà nuOc; 
- Ban Thi dfla - Khen thuâng Trung uang; 
-Luu:VT,ViI\ 

TM. HO! BONG 
PHORU:T!CH THUfNG TRUC 

Trân Th ha 
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