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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương  
_______________ 

 

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp của Hội đồng. 

Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí 

Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; đồng chí 

Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; 

đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó 

Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và 

nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau: 

1. Đánh giá cao Bộ Nội vụ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, 

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (cơ quan thường trực của Hội đồng) đã 

phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các tài liệu phục vụ phiên họp; các ý kiến đóng 

góp thẳng thắn, trách nhiệm, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn 

chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi 

đua, khen thưởng trong thời gian tới. 

2. Năm 2021 là năm đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất 

nước như: tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 

kỳ họp thứ mười một Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV 

đã kiện toàn các chức danh Nhà nước. Song chúng ta cũng gặp những khó khăn, 

thử thách to lớn, chưa từng có tiền lệ, đó là dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở 

nhiều địa phương với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, 

đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

nhất là đời sống, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, dưới sự 
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lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, đồng lòng của 

các tầng lớp Nhân dân, sự đóng góp của các doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè 

quốc tế, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tình hình 

dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, kinh tế phục hồi tích cực; quốc phòng, an ninh 

được giữ vững; an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của Nhân dân được chăm lo; 

công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Niềm tin của Nhân dân vào Đảng, 

Nhà nước được củng cố, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội. Những kết 

quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua. 

Công tác thi đua, khen thưởng được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, sát với thực tế. Việc khen thưởng các 

trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, các tập thể, 

cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phục vụ các nhiệm vụ chính trị và trong 

phòng, chống dịch Covid -19 được thực hiện kịp thời.  

Đặc biệt, hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 

thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động Phong trào thi 

đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và 

chiến thắng đại dịch Covid-19”. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, cơ quan, địa 

phương đã đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung giải quyết các nhiệm vụ 

trọng tâm, cấp bách, nhất là phòng, chống dịch bệnh, qua đó góp phần thắng lợi 

trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. 

3. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhận thức vai trò, tầm quan trọng của 

công tác thi đua, khen thưởng có nơi, có lúc chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai phong trào thi đua của một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sâu 

sát; công tác đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua, công tác tuyên truyền, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số nơi, còn hạn chế. Các hoạt động cụm, 

khối thi đua chưa đồng đều và chưa được duy trì thường xuyên. 

4. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công 

tác thi đua, khen thưởng năm vừa qua, chúng ta cần rút ra một số bài học kinh nghiệm 

sau đây: 

Một là, các bộ, ngành, địa phương cần thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” để huy động được sức mạnh 

của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực 

phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 
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Hai là, cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng 

ngành, lĩnh vực, địa phương, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh 

hình thức. Đặc biệt lưu ý, thi đua, khen thưởng phải xuất phát từ Nhân dân; Nhân 

dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của phong trào thi đua; mọi cơ chế, chính 

sách phải hướng tới Nhân dân và vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước. 

Ba là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về thi đua, khen thưởng 

tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu 

nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho Nhân dân. 

5. Trong bối cảnh năm 2022 mặc dù thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức 

đan xen song khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Do đó, công tác 

thi đua, khen thưởng cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 

- xã hội theo các Nghị quyết của Chính phủ. 

Công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu 

sau đây: 

- Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát các 

mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết 

Đại hội Đảng và Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp. Đẩy mạnh thi đua thực 

hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh 

thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới phong trào thi đua, gắn chặt 

với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần 

“Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.  

- Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt "Cả 

nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại 

dịch COVID-19" và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động 

gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Trong nhiệm kỳ này, 

các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa nhà dột nát tại các huyện 

nghèo trong cả nước bằng nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn xã hội 

hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu 

cách mạng, những khu vực khó khăn. 

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy định, 

đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, kịp thời, có tác dụng 
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động viên, giáo dục, nêu gương. Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy thi đua, 

khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sáng tạo, đổi mới 

phương pháp làm việc; chú trọng đào tạo đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng 

đủ năng lực, phẩm chất, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy. 

- Giao Bộ Nội vụ: 

+ Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác khen thưởng thành tích 

kháng chiến, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật 

thi đua, khen thưởng (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp sắp 

tới. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng Kế hoạch triển khai Luật để tổ chức triển 

khai ngay sau khi được ban hành. 

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị chuyên đề để đánh giá sâu sắc, toàn diện 

các phong trào thi đua trong Quý II năm 2022 nhằm tổng kết thực tiễn, đúc rút 

kinh nghiệm, tiếp tục củng cố, phát triển các phong trào đang triển khai trong cả 

nước, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng, phát động phong trào mới thiết thực, gắn với 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận :               
- Thủ tướng, các PTTgCP;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao;  

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Các Thành viên Hội đồng TĐKTTW; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, 

  Trợ lý TTg, Vụ: TKBT, Cổng TTĐT; 

- Lưu: Văn thư, TCCV (3). LHN                                                   

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Trần Văn Sơn 
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