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Thực hiện Công văn số 1186/BTĐKT-VI ngày 26/5/2020 của Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương, về việc báo cáo kết quả công tác Thi đua, khen thưởng giai 

đoạn 2016-2020. UBND tỉnh Nam Định báo cáo như sau: 
 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA  

 VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN (2016-2020) 

I. Công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua 

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều 

hành của UBND tỉnh, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân 

dân đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, nhằm đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh: 

1.1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị „„Về 

tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản Chỉ 

thị, Kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua 

yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX nhiệm kỳ 2016-2020. Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV, 

tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng, đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, 
năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2016 - 2020”. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh hướng nội 

dung thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; triển khai 

thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy Đảng gắn với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

phòng, chống tham nhũng”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của 

chính quyền các cấp, nhất là chính quyền ở cơ sở. 
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Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen 

thưởng tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ sở đã tập trung đẩy mạnh 

các phong trào thi đua, đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành 

việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Nhiều 

phong trào thi đua được phát động và triển khai thực hiện hiệu quả như: Thi đua thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX; Thi đua học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Toàn dân chung sức xây dựng nông 

thôn mới; Xây dựng Nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững; 

Thi đua xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.... đã được triển khai sâu rộng tới 

toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh... Thông qua 

triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh, góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. 

1.2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo tổ chức 
thực hiện 

Trong giai đoạn 2016-2020, tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Đảng, Nhà nước 

về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2016 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức 

thực hiện cụ thể: 

- Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản 

hướng dẫn của Trung ương; UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 36/2015/QĐ-

UBND ngày 27/10/2015 về việc ban hành Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn 

tỉnh; Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Nam Định; Quyết định số 

05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019, Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Nam Định thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 

của UBND tỉnh. 

- Ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 01/7/2016 về việc đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động các phong trào thi đua, 

tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

số 76/KH-UBND ngày 27/9/2016 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020. Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 26/3/2017 về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân xây dựng Nông thôn mới, đô thị 

văn minh"; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 07/4/2017 về thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định năm 2017, định hướng năm 

2018 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đề ra. 

- Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ phát động phong trào 

thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước 
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chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 19/10/2017 tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

"Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 

107/KH-UBND ngày 15/11/2017 về thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay 

vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Nam Định đến 

năm 2020. 

- Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm 

ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/4/2018 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 

năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống 

thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018). 

- Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. UBND tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/7/2019 về tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” giai đoạn 2019-2025. 

- Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi 

đua Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới 

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 

18/6/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi 

đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; UBND 

tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 03/10/2019 về tổ chức Hội nghị 

điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.  

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 26/9/2019 của Hội đồng Thi đua 

khen thưởng Trung ương về tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết 

10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2011-2020; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 

08/10/2019 về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, sơ kết 05 năm thực 

hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 17/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020.  

2. Tổ chức các phong trào thi đua 

 Thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung 

ương phát động trong phạm vị cả nước như: phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới” ;“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;“Cả nước 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên 

chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Chống rác thải nhựa”… Trong 

những năm qua, UBND tỉnh triển khai, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nước của tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. 

- Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 

2016-2020 gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng 
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cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh tiếp 

tục được đẩy mạnh. Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 

năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai 

đoạn 2011-2020; tại hội nghị, UBND tỉnh đã quyết định tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu 

phong trào thi đua" cho 12 tập thể; tặng Bằng khen cho 77 tập thể và 46 cá nhân có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đóng góp, ủng hộ, thực hiện phong trào thi đua xây 

dựng nông thôn mới và trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai 

đoạn 2014-2019. Ngày 18 và 19/10, UBND tỉnh Nam Định đã phối hợp với các Bộ, 

ban, ngành Trung ương tổ chức thành công Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2011-

2020 và Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và các sự kiện bên lề Hội nghị như: 

Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới; các hoạt động trình diễn sản 

xuất sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); quảng bá, xúc tiến 

thương mại sản phẩm OCOP; thăm quan mô hình nông thôn mới tiêu biểu của 03 

tỉnh: Nam Định, Thái Bình và Hà Nam… Tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến và 

tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, tỉnh Nam Định là 01 trong 02 tỉnh đầu tiên của cả nước được Chủ tịch 

nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và được Thủ tướng Chính phủ 

quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  

Phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn 

tỉnh Nam Định tiếp tục được đẩy mạnh với các tiêu chí nâng cao gắn với mô hình 

nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” để phát triển bền vững giai đoạn 

2019-2025. Đến nay toàn tỉnh có 112 xã, thị trấn có mô hình thôn/xóm nông thôn mới 

kiểu mẫu với tổng số 395 mô hình; trong đó có 71 xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao năm 2019 và 2020…  

- Thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 
do Thủ tướng Chính phủ phát động; UBND tỉnh đã tổ chức triển khai trong các cấp, 

các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phấn đấu thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ban hành các chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn; thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy 

phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Tập 

trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, nội dung 

của phong trào, từ đó kích thích tính chủ động, tích cực và tự giác tham gia của các tập 

thể, cá nhân, các ngành, các cấp, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa 

bàn toàn tỉnh; phát hiện, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của 

tỉnh hội nhập, phát triển. Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, ảnh 

hưởng do dịch bệnh, thị trường hàng hóa bị thu hẹp... nhưng các doanh nghiệp ở tỉnh 

đã có nhiều nỗ lực cố gắng, duy trì phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: 

Công ty cổ phần May sông Hồng, Công ty Cổ phần Dệt lụa Nam Định, Công ty cổ 

phần Dược phẩm Nam Hà, Công ty Cổ phần Nam dược, Công ty TNHH Youngone 

Nam Định, Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí 

Nam Định, Chi nhánh tập đoàn Viettel Nam Định...  

 - Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 
lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, 
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đoàn thể, các địa phương quan tâm triển khai có hiệu quả chương trình cho hộ nghèo 

vay vốn hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận 

các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập; khơi dậy ý chí chủ động, 

vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực 

hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo như: Cải cách thủ tục hành chính, 

đa dạng hóa chương trình cho vay vốn… đồng thời gắn việc vay vốn, tín dụng với 

việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học kỹ 

thuật, công nghệ vào sản xuất; thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối 

với hộ nghèo. Tập trung thực hiện tốt việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo 

công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra vi phạm, trục lợi chính sách... 

Các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; chính sách an sinh xã 

hội, công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, công tác chăm sóc các gia đình chính 

sách và người có công với cách mạng tiếp tục được các ngành, đơn vị, địa phương 

quan tâm đẩy mạnh, nhằm phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, chung tay 

giúp đỡ người nghèo cả về vật chất và tinh thần. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020) năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 0,62% 

so với năm 2015 giảm 2,5%. 

- Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025”; UBND tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 30/7/2019 về tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” giai đoạn 2019-2025. Phong trào đã được triển khai sâu rộng trong các các 

ngành, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng 

vũ trang nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh với nội dung, hình thức phong phú, thiết 

thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước. Qua gần 

01 năm tổ chức triển khai thực hiện, phong trào đã góp phần nâng cao văn hóa công 

sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, tính chuyên nghiệp, lề lối làm 

việc chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Các 

ngành, các đơn vị trong tỉnh đã xây dựng hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy 

chế làm việc, là cơ sở pháp lý trong ngăn ngừa, xử lý vi phạm về văn hóa công sở, 

đạo đức công vụ, góp phần đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm 

vụ, công vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ 

tiêu sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Để đẩy mạnh công 

tác cải cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được thành 

lập và đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo trả kết quả kịp thời, không có hồ sơ quá 

hạn; được đa phần người dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi thực hiện giao 

dịch tại Trung tâm... 

* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2015-2020: 

- Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2010) trên địa bàn đến năm 2020 ước 

tăng 8,2% (Kế hoạch giai đoạn 2015-2020 tăng 7,5-8%).      

- Tốc độ bình quân giá trị nông, lâm, thuỷ sản (giá so sánh 2010) đến năm 

2020 ước giảm 2,7% (Kế hoạch giai đoạn 2015-2020 giảm 7,5-8%).      
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- Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010)  đến 

năm 2020 ước tăng 14,2% ( Kế hoạch giai đoạn 2015-2020 tăng 13-14%).      

- Tổng giá trị hàng xuất khẩu đến năm 2020 ước đạt 2,2 tỷ USD (Kế hoạch giai 

đoạn 2015-2020 tăng 1,8-2,0 tỷ USD).      

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 ước đạt 6.000 tỷ đồng 

(Kế hoạch giai đoạn 2015-2020 tăng từ 5.500-6.000 tỷ đồng).      

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 ước đạt 72,0% (Kế hoạch giai đoạn 

2015-2020 đạt 70-75%).      

- Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, tỉnh đạt chuẩn Nông thôn 

mới (Đã hoàn thành trước 1,5 năm so với Kế hoạch đề ra). 

Cùng với các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, phong trào thi 

đua ở các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp của tỉnh 

05 năm qua đã có nhiều bước đổi mới; nội dung thi đua được cụ thể hoá, bám sát các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị, địa phương. Việc lồng ghép các 

phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đẩy mạnh 

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

tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; “Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính; rà soát, điều chỉnh đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc xét duyệt đề nghị 

khen thưởng; xây dựng và áp dụng nghiêm túc quy trình khen thưởng (ISO 9001-2015) 

trong tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ khen thưởng; công bố Quyết định của UBND tỉnh về 

bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Triển khai thủ 

tục giao nhận hồ sơ thi đua khen thưởng tại trung tâm phục vụ hành chính công của 

tỉnh.... Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm”, 

“Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Thi đua nghiên cứu 

và ứng dụng những tiến bộ mới vào sản xuất và đời sống”; "Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng 

lớn" và Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục được ngành Nông nghiệp và PTNT 

cùng với các huyện, thành phố đẩy mạnh; đẩy mạnh thực hiện Đề án Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP)... của ngành Nông nghiệp&PTNT; trào thi đua “Lao 

động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, thi đua “Môi trường xanh 

- quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp”; “Doanh nghiệp thân thiện với môi trường” góp phần 

đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường… của ngành Công thương; phong 

trào thi đua “Hai tốt”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” 

của Ngành Giáo dục-Đào tạo; phong trào thi đua thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thầy 

thuốc như mẹ hiền” của ngành Y tế; phong trào “Xây dựng làng văn hoá, tổ dân phố 

văn hoá”; phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của ngành Văn hóa-Thể 

thao và Du lịch; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân 

cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì phát 

động; phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc”; thiếu niên nhi đồng thi đua “Nói lời hay làm việc tốt” của Đoàn thanh niên; 

Hội Phụ nữ với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình 5 

không 3 sạch”; tham gia trồng và chăm sóc nhiều mô hình “Tuyến đường hoa, cây 

cảnh trong xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn tỉnh; Hội Nông dân với cuộc 

vận động nông dân tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn, xây dựng mô hình điểm về phát triển trang trại, kinh tế hộ gia đình; phong trào 
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“Cựu chiến binh gương mẫu”; “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”; Phong trào thi 

đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán 

bộ “Trung thành-sáng tạo-tận tuỵ-gương mẫu” trong khối các cơ quan hành chính nhà 

nước, các Ban, cơ quan của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây 

dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến… Các phong trào thi đua 

trên đã được phát động và duy trì có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị được giao của các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh 

cũng như hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác bảo đảm quốc 

phòng - an ninh giai đoạn 2016-2020. 

3. Công tác bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến 

Giai đoạn 2016-2020, công tác truyên truyền, biểu dương tôn vinh, nhân rộng 

điển hình tiên tiến đã được các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung 

quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét với nhiều hình thức phong phú, tiêu 

biểu như: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào,  "Phụ nữ Nam 

Định sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh", "Rèn luyện 

phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", tổ chức Lễ tuyên dương 

101 điển hình tiên tiến với cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây 

dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Hội Nông dân tỉnh biểu dương khen thưởng 

hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc, gắn trao quỹ khuyến học của Hội cho con em 

hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền điển hình tiên tiến trong 

phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền 

vững; Đoàn thanh niên tỉnh tổ chức ngày hội “Tuổi trẻ Nam Định với an toàn giao 

thông”; Công an tỉnh tổ chức biểu dương gương cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu vào sáng 

thứ hai chào cờ hàng tuần... Nhiều Sở, ngành, đơn vị, địa phương lựa chọn những tập 

thể, cá nhân tiểu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác để tuyên 

truyền trên cổng thông tin điện tử của đơn vị như: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp 

phụ nữ, Đoàn thành niên, huyện Giao Thủy, huyện Trực Ninh, huyện Hải Hậu, thành 

phố Nam Định... 

Chỉ đạo Sở Nội vụ (Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh) phối hợp với các cơ quan 

thông tin truyền thông đề xuất tăng thời lượng, xây dựng nhiều chương trình, chuyên 

trang, chuyên mục có chất lượng và chuyên sâu giới thiệu những gương "người tốt, 

việc tốt", các gương điển hình mới, điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, trong 

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"... tạo không khí 

thi đua sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh, như: Báo Nam Định với chuyên mục "Học tập 

làm theo lời Bác", "Đất nước, con người", "Gương sáng, việc làm hay"; Đài Phát 

thanh và truyền hình tỉnh có chuyên mục “Thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh 

về thi đua yêu nước, gắn với gắn với công việc hàng ngày của mỗi người”, "Doanh 

nghiệp và Hội nhập", "Nông nghiệp, nông thôn", "Mỗi ngày một cuốn sách"... 

Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến xây dựng nông thôn mới, trong học tập, nghiên cứu khoa học, 

trong lao động sản xuất, kinh doanh để tuyên truyền, nhân rộng như: Xã Hải Thanh, 

xã Hải Hà (huyện Hải Hậu); Xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng; xã Xuân Thượng, 

huyện Xuân Trường; Chi bộ xóm An Thịnh, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh; ông 

Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Toản Xuân … điển hình 

trong xây dựng Nông thôn mới. Công ty Trách nhiệm hữu hạn cơ khí Quyết Tiến, 
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huyện Giao Thủy; Công ty TNHH Một thành viên Hải sản Hùng Vương, thành phố 

Nam Định; Hợp tác xã Linh Phát, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu; ông Phạm Như Phú, 

công nhân Công ty Cổ phần Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy; ông Phạm 

Hải Đăng, Kỹ thuật viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Đình Mộc, huyện 

Xuân Trường; ông Nguyễn Mạnh Toàn, Nhân viên bộ phận Thêu vi tính, Công ty 

TNHH PADMAC VIỆT NAM, Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản; Ông 

Nguyễn Văn Công, xóm Đức Thuận, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu; Ông Triệu Đình 

Hợi, thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản; Ông Trịnh Văn Diện, xóm An 

Trạch, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh… là những điển hình tiêu biểu trong lao 

động, sản xuất kinh doanh. Hội Khuyến học huyện Nam Trực; Chi hội Khuyến học 

làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường… điển hình tiêu biểu trong 

công tác khuyến học, khuyến tài… 

4. Kết quả công tác khen thưởng 

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của 

Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương về công tác thi đua, 

khen thưởng. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh 

thực hiện nghiêm túc công tác xét duyệt, đề nghị khen thưởng. Việc khen thưởng thành 

tích trong các phong trào thi đua; khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân điển hình xuất sắc; 

khen thưởng thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, đấu tranh phòng chống tội 

phạm, trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh… đã 

được chú trọng hơn. Công tác khen thưởng đã đi vào nền nếp, khen thưởng kịp thời, 

đúng luật góp phần biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tạo động lực để mọi người tích cực tham gia xây dựng và phát triển quê hương, 

đất nước. Các cơ quan tuyên truyền có nhiều nỗ lực đổi mới về hình thức, nội dung 

tuyên truyền về thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua và gương người tốt, việc 

tốt, các điển hình tiên tiến được triển khai, tuyên truyền sâu rộng. Triển khai bộ thủ 

tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng, quản lý chất lượng theo Quy trình ISO 

9001:2015, thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Thực hiện công khai 

danh sách các tập thể, cá nhân được xét đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập, 

Huân chương Lao động, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” trên cổng Thông tin 

điện tử của Sở Nội vụ trong thời gian 10 ngày làm việc trước khi trình Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.  

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, đã hoàn chỉnh các thủ tục trình UBND tỉnh trình 

Thủ tướng Chính phủ, xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng:  

- Đã hoàn chỉnh các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước 

tặng thưởng: Danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” trong thời kỳ kháng chiến chống 

Pháp và chống Mỹ cho 07 tập thể và 03 cá nhân;  Phong tặng và truy tặng danh hiệu 

“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 434 bà mẹ. Huân chương Độc lập các hạng cho 198 

gia đình có nhiều con là liệt sỹ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; Huân, Huy 

chương kháng chiến các hạng 01 gia đình và 19 cá nhân. Huân chương Độc lập, Huân 

chương Lao động các hạng cho 25 cá nhân có quá trình công hiến lâu dài. Huân 

chương Độc lập các hạng cho 02 tập thể và 02 cá nhân (Trong đó tiêu biểu là Huân 
chương Độc lập hạng Ba cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Nam Định, thành tích trong xây 

dựng Nông thôn mới). Huân chương lao động các hạng cho 52 tập thể và cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác.  
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- Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” cho 

57 tập thể; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 02 cá nhân; Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ cho 333 tập thể và cá nhân. 

- UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua cho 526 tập thể; danh hiệu “Tập thể lao 

động xuất sắc” cho 2.267 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 153 cá 

nhân; Bằng khen cho 2.673 tập thể và 5346 cá nhân (trong đó có 2.640 tập thể và cá 
nhân khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất). 

(Chi tiết tại Biểu 1, Biểu 4 gửi kèm theo) 

5. Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi 

đua khen thưởng 

Trong những năm qua, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác 

củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh 

đến cơ sở. Hiện nay, Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo 

thống nhất việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh. Trưởng ban do đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm nhiệm. Tổ chức bộ 

máy của Ban gồm 02 phòng chuyên môn: Phòng Nghiệp vụ thi đua, khen thưởng và 

phòng Hành chính-Tổng hợp với tổng biên chế 12 người (hiện có 08 người). 

Ở các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cơ quan, doanh nghiệp, công tác thi 

đua khen thưởng được giao cho 01 công chức thuộc Văn phòng hoặc phòng Tổ chức 

kiêm nhiệm; ở các huyện, thành phố công tác thi đua, khen thưởng do Phòng Nội vụ 

đảm nhiệm và phân công cho 01 đồng chí lãnh đạo phòng phụ trách, giao cho 01 

công chức chuyên trách đảm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng; ở xã, phường, 

thị trấn do công chức Văn phòng UBND kiêm nhiệm. Đa số cán bộ, công chức làm 

công tác thi đua, khen thưởng kể cả chuyên trách và kiêm nhiệm đã phát huy được 

tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác; chủ động, tham mưu kịp thời cho cấp 

uỷ, chính quyền các cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua và xét duyệt đề 

nghị khen thưởng, góp phần thiết thực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao của 

từng cơ quan, đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung. 

(Chi tiết tại Biểu 5 gừi kèm theo) 

II. Đánh giá chung 

 Giai đoạn 2016-2020, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích 

cực; hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp có sự đổi mới; cấp uỷ, 

chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 

dân có sự phối hợp chặt chẽ; các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã tổ chức được 

nhiều phong trào thi đua với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, gắn với việc thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động 

lực thúc đẩy, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh 

tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX đề ra.  

Phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 đã có sự gắn kết 

chặt chẽ. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Hoạt động của 

các cụm, khối thi đua đã dần đi vào nề nếp, thực chất hơn. Các phong trào thi đua được 
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phát động, thực hiện có hiệu quả, đã góp phần quan trọng vào hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra. Giai đoạn 2016-2020, các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt; có nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn 

mức bình quân chung của cả nước; đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề 

ra; giải quyết tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội; an ninh - chính trị ổn định, trật 

tự, an toàn xã hội được giữ vững. Thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều tập 

thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ 

và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng 

giai đoạn 2016-2020, còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: 

- Công tác thi đua khen thưởng ở một số ít đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở 

chưa được lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quan tâm đúng mức, chưa phát huy được sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng; còn có biểu hiện coi nhẹ việc tổ chức phát động phong trào thi đua. Một số 

đơn vị mới chỉ tập trung vào xét đề nghị khen thưởng, chưa gắn công tác thi đua, 

khen thưởng với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình. 

- Việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số ít đơn vị, địa 

phương chưa đi vào thực chất, chưa thường xuyên, chưa toàn diện, chưa đồng đều 

giữa các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Hình thức thi đua chưa thật sự 

phong phú và đa dạng, việc xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua chưa sát với thực tiễn, 

chưa thiết thực, hiệu quả, do đó chưa tạo được động lực thi đua, khí thế thi đua sôi 

nổi trong cơ quan, đơn vị.  

- Một số đơn vị cơ sở, chưa hoặc ít sử dụng thẩm quyền của cấp mình theo Luật 

quy định, để biểu dương khen thưởng (tặng các danh hiệu thi đua, tặng giấy khen ở 

cấp sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các doanh nghiệp...). Việc 

xây dựng, nhân điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức; mới tập trung ở 

một số lĩnh vực, như: giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, an ninh - quốc phòng.  

III. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: 

- Có văn bản hướng dẫn việc tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng 

Nông thôn mới giai đoạn tiếp theo; xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

- Nghiên cứu đề xuất sửa  đổi Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, 

trong đó có nội dung về quy định khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn “Liên tục 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; vì Luật Thi đua khen thưởng cũng chỉ yêu cầu “Lập 

được thành tích xuất sắc”. 
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Phần thứ hai 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 5 NĂM (2021 - 2025) 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các phong 

trào thi đua do Trung ương phát động; Tích cực tuyên truyền về công tác thi đua, 

khen thưởng, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, 

tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị… Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều 

hành của chính quyền các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng. Huy động sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, tạo phong 

trào thi đua sôi nổi, phát triển rộng khắp; thực hiện khen thưởng theo phương châm 

kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch 5 năm (2020-2025); tạo 

bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, 

văn minh. 

2. Tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái 

quốc; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 

tác thi đua, khen thưởng; Tăng cường công tác tuyên truyền với hình thức phong phú, 

đa dạng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác Thi đua - Khen thưởng. Khơi dậy 

truyền thống yêu nước quê hương Nam Định; Tự giác, tích cực, tham gia và thực hiện 

tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác 

Thi đua  khen thưởng trong giai đoạn cách mạng mới. 

- Phát động các phong trào thi đua hướng về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh, của từng ngành, địa 

phương góp phần động viên huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, 

phấn đấu đưa nền kinh tế tăng trưởng với mức cao hơn, nâng cao hiệu quả và tính bền 

vững của sự phát triển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, 

kinh doanh, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ; đầu tư phát triển sản xuất, kinh 

doanh, trong đó chú trọng đầu tư các dự án có hiệu quả, các công trình hạ tầng quan 

trọng góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra trong 

giai đoạn 2021-2025. 

- Phát huy vai trò hoạt động của các cụm, khối thi đua trong thực hiện công tác 

thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào nề nếp, có 

chiều sâu, có nét mới, mang tính lan toả trong toàn xã hội. Phối hợp đồng bộ giữa cấp 

uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm động viên cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng tích cực các phong trào thi 

đua phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Thi đua lập thành tích 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại 

hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

- Phát huy thành quả trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh phong 

trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống nhân 

dân. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Nam Định 
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hội nhập và phát triển”, phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai 

bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi 

đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Coi trọng thi đua lao động sáng 

tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn 

với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển 

của tỉnh. 

- Thường xuyên, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen 

thưởng từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác thi đua, 

khen thưởng để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn; làm tốt công tác tham mưu 

cho cấp ủy, chính quyền về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở mỗi 

địa phương, đơn vị để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực phát triển 

kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.    

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng 

sâu rộng đến các đơn vị cơ sở trong toàn tỉnh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; 

giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, thắc mắc của tổ chức, công dân về công tác thi 

đua, khen thưởng. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-

2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh Nam Định báo 

cáo và trân trọng báo cáo./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các ĐVSN thuộc UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8.                                                                             

                                                                

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                         

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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