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Hòa Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Số 720 - BC/TU

BÁO CÁO
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014
của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 18/8/2014 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
-----

Thực hiện Công văn số 20/HĐTĐKT-VI, ngày 06/6/2019 của Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số
34-CT/TW khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (sau
đây viết tắt là Chỉ thị số 34-CT/TW); Chương trình số 25-CTr/TU, ngày
04/12/2018 về công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy năm 2019. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình báo cáo sơ kết 05
năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 18/8/2014
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen
thưởng (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 34-CT/TU); cụ thể như sau:
I- CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU, theo đó Ủy ban Nhân dân tỉnh
ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 22/9/2014 để triển khai thực
hiện. Lãnh đạo các cơ quan liên quan ban hành, thay thế, bổ sung các văn
bản chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước để thực hiện toàn diện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh1.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Quyết định số 564-QĐ/TU, ngày 26/7/2017 về việc thành lập
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tỉnh ủy. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: Nghị quyết số
25/2016/NQ-HĐND, ngày 04/8/2016 quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh
Hòa Bình”. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, ngày 09/4/2018 về ban
hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày
11/4/2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua; Quyết định số 843/QĐ-UBND,
ngày 30/3/2018 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định thi đua, khen thưởng trong thực hiện
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020;
Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 và Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 về
việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 06/4/2016 về tuyên truyền, xây dựng và nhân điển hình tiên
tiến, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/9/2015 về tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao
hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/4/2017
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Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị - xã hội đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34CT/TW và các văn bản của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng2.
Từ đó, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cấp ủy, tổ chức
đảng và cán bộ, đảng viên. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức, cơ quan, địa
phương, đơn vị.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp
cụ thể triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ
chính trị của cơ quan, đơn vị. Tổ chức ký giao ước thi đua theo các cụm,
khối. Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên,
chuyên đề. Tiến hành sơ kết, tổng kết và phối hợp với cơ quan có liên quan
tuyên truyền, phổ biến nhân điển hình tiên tiến. Thường xuyên kiện toàn các
cụm, khối thi đua của tỉnh; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động cụm,
khối thi đua của tỉnh và các cụm khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
tỉnh ủy quyền thành lập.
II- KẾT QUẢ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI
ĐUA YÊU NƯỚC
1- Về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua
Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị
số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chị thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và ban hành Kết luận số 92-KL/TU, ngày 25/9/2017 về tiếp tục thực
về việc ban hành Quy định Thi đua, khen thưởng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày
27/01/2015 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, Đại hội Thi đua yêu
nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày
21/9/2015 tổ chức phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm thành lập
tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 24/11/2015 về tổ chức phong trào
thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 85/KHUBND ngày 26/6/2017 về tổ chức phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ
thuật đối với công nhân - người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”
giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 03/11/2017 về phát động phong trào thi đua
“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 14/11/2017 về phát
động phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai
đoạn 2016 - 2020;...
2
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Chỉ thị số
18/2016/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI và các
văn bản hướng dẫn thi hành...
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hiện Chỉ thị số 34-CT/TU. Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW,
công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, góp
phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,
bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết các dân tộc.
Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, bám sát thực tiễn,
gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Công tác
khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn
vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Quan tâm phát hiện,
bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.
Hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng từng bước được hoàn thiện. Bộ
máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn. Các
cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền về các phong trào thi đua và biểu
dương người tốt, việc tốt với nhiều hình thức phong phú. Thường xuyên đổi
mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua: Một số phong trào thi đua
được phát động, tổ chức ngoài trời, truyền hình trực tiếp hoặc tổ chức các
hoạt động tại chỗ như giao lưu, trao đổi, hỏi đáp,... ngay từ khâu phát động,
triển khai các phong trào thi đua, trên cơ sở chủ động gắn kết với các sự kiện
chính trị, lịch sử, văn hóa của đất nước và ngày truyền thống, ngày kỷ niệm
hoặc sự kiện lớn của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị; do đó, đã tập hợp
đông đảo các lực lượng hưởng ứng, tham gia.
Gắn các phong trào thi đua với chuyên đề hằng năm về học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên trong
toàn tỉnh đã đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo
Bác. Tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, chuyên
đề do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động hằng năm, 5
năm, 10 năm gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có tính khả thi, có chủ đề,
tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm
vụ trọng tâm để đề ra chỉ tiêu, phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực, phù
hợp với điều kiện, khả năng tham gia của tập thể, cá nhân. Định kỳ tiến
hành sơ, tổng kết các phong trào thi đua, rút ra bài học kinh nghiệm và bình
xét, công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá
nhân tiêu biểu xuất sắc, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, doanh nhân,
doanh nghiệp, người lao động trực tiếp. Từ đó, đã động viên và phát huy
được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống
chính trị; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI, XII của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2011 - 2020.
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Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948
- 11/6/2018); Quyết định số 346/QĐ-TTg, ngày 27/3/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Thường
trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo ban hành các văn bản để triển khai thực hiện có
hiệu quả3. Ngày 07/6/2018, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, gắn với sơ kết, biểu
dương, khen thưởng 131 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu
trong các phong trào thi đua do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động trong giai
đoạn 2016 - 2020; giới thiệu 05 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi
đua của tỉnh tham dự lễ kỷ niệm ở Trung ương.
2- Chất lượng, hiệu quả, tác dụng các phong trào thi đua
2.1- Phong trào thi đua thường xuyên
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa
phương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng hằng năm
và phát động phong trào thi đua yêu nước năm tiếp theo với chủ đề và mục
tiêu cụ thể. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV (2011 2015) đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Đảng bộ, chính
quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân
tộc tỉnh Hòa Bình đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm góp phần thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 2020". Bên cạnh đó, đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với
các ngày lễ lớn trong năm như: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
19/5; ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và
Quốc tế Lao động 01/5; chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh
02/9,... Phong trào thi đua đã được tổ chức sôi nổi, rộng khắp giữa các cụm,
khối thi đua của tỉnh, các thành phần kinh tế, cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp Nhân dân. Từ đó khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy những phẩm chất,
đạo đức tốt đẹp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để cống hiến, lao động,
học tập, nghiên cứu khoa học và công tác; tích cực đấu tranh tự phê bình và
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 09/4/2018 về việc tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc; Công văn số
483/UBND-NC, ngày 09/4/2018 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.
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phê bình những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, phòng chống và
đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, rút
ra bài học kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có
thành tích tiêu biểu xuất sắc, tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên
tiến để nêu gương học tập.
a) Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội
Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo cấp ủy các cấp tích cực tổ chức các
phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công
tác xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 và Chỉ thị
số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Từ đó, đã tạo được sự
chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ
trong Đảng, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm kỷ
cương, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những
biểu hiện tiêu cực khác. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 100%
đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và tương đương đã
tiến hành kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã
kiểm điểm và chỉ ra 13 hạn chế, khuyết điểm. Đến nay, đã kịp thời sửa chữa,
cơ bản khắc phục được các hạn chế, khuyết điểm.
Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy
các cấp đã bổ sung, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm;
thực hiện các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định và xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện khâu đột phá, đó là: “Nêu cao tinh thần trách
nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị;
thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục
vụ Nhân dân”. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng rèn
luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ
hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Triển khai kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và
làm theo Bác; đến nay, toàn tỉnh có hơn 1777 mô hình, điển hình tiêu biểu.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt, biểu dương tạo sự lan tỏa và
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nhân rộng trong các tổ chức đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và đông
đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, 02 năm thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã có 38 tập thể, 39 cá nhân được Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 01 tập
thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 01 tập thể và 03 cá nhân
được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen và hàng trăm tác phẩm
của các tác giả trong tỉnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật,
báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.
Lãnh đạo phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng thành
công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Tiếp tục cải
thiện môi trường đầu tư; tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Phát động
phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng
công vụ”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, hướng
tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên,
hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng
nông thôn mới. Tổ chức giám sát và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính
quyền. Nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai có hiệu quả
như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", lao động giỏi với mục
tiêu "Năng suất - chất lượng, hiệu quả", "Hội viên phụ nữ giúp nhau làm
kinh tế giỏi", "Thi đua xây dựng nông thôn mới", "Tuổi trẻ tình nguyện",
"Thanh niên lập nghiệp", "Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ",...
b) Phát triển kinh tế, xã hội
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của
tỉnh đạt mức tăng trưởng khá. GRDP năm 2014 đạt 7,1%, đến năm 2018 đạt
8,36%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp,
du lịch, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Tổng thu ngân sách Nhà
nước trên địa bàn tỉnh tăng dần qua các năm. Độ che phủ rừng được giữ ở
mức ổn định. Sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng.
Công tác thu hút đầu tư được các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện. Hoạt động dịch vụ, du lịch diễn ra sôi động. Quản lý tài nguyên,
bảo vệ môi trường được quan tâm.
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Toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục các
cấp. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 37,9%. Công tác khám, chữa bệnh,
cấp cứu bệnh nhân đảm bảo kịp thời; mạng lưới y tế được quan tâm, nâng
cấp, nhất là y tế cơ sở; chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch
bệnh lớn xảy ra. Thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tiến
hành sáp nhập 06 Trung tâm y tế để thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật;
sáp nhập bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện thành Trung
tâm y tế huyện. Công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm được quan tâm,
giai đoạn 2014-2018, trung bình mỗi năm giải quyết việc làm cho trên
16.000 lao động, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động,
đảm bảo an sinh xã hội. Hằng năm tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động
về An toàn vệ sinh lao động. Phong trào đền ơn, đáp nghĩa được quan tâm,
thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và
người nghèo. Hoạt động thông tin truyền thông được tăng cường, bảo đảm
thông tin liên lạc thông suốt; kịp thời tuyên truyền đường lối chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác ứng dụng và chuyển giao tiến bộ
khoa học công nghệ vào sản xuất được quan tâm. Tiếp tục thực hiện phong
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Chung tay vì người
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn
dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
c) Công tác quốc phòng - an ninh
Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm
chắc tình hình và báo cáo kịp thời để xử lý mọi tình huống. Triển khai có
hiệu quả công tác giao nhận quân hằng năm. Đẩy mạnh công tác phòng
ngừa, ngăn chặn các yếu tố "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn
có hiệu quả và từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông và đẩy lùi tệ nạn xã
hội. Đẩy mạnh các phong trào “Thi đua Quyết thắng”, "Quần chúng Bảo vệ
an ninh Tổ quốc", “Công an Nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Nâng
cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời
phát hiện và giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở,
không để xuất hiện “điểm nóng” và tình huống bất ngờ trên địa bàn.
2.2- Kết quả một số phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát
động và triển khai thực hiện
Lãnh đạo các cấp, các ngành phát động các phong trào thi đua, tập trung
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó hoàn thành. Trong 5 năm
(2014 - 2018), Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động 13 phong trào thi đua
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chuyên đề để thực hiện trong giai đoạn 2015 - 20204. Các phong trào thi đua
đã được triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và
bước đầu đạt được kết quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai Kế hoạch số 85KH/TU, ngày 4/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh
việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020,...
Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI"; "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và
nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về
phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2020"; "Đoàn kết, sáng tạo, hiệp
đồng, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương 2016 - 2020"; "Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến,
cải tiến kỹ thuật đối với công nhân - người lao động trong các doanh nghiệp,
hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020"; “Đoàn kết
sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế trên địa
bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020"...
a) Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình
lần thứ XVI”
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phát động phong trào 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, Ủy ban Nhân dân tỉnh
đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 22/6/2016 và Công văn số
637/UBND-NC, ngày 22/6/2016 về tổ chức, phát động phong trào thi đua gắn
với Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo
tổ chức phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ
Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ
lại phía sau”, “Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và chung sức xây
dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai
đoạn 2015-2020”, “Cải cách hành chính nâng cao chất lượng công vụ”, “Thi đua lao động sáng tạo, phát
huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác lao động sản xuất và học tập góp phần vào sự
nghiệp phát triển kinh tế-xã hội”, “Nông dân tỉnh Hòa Bình thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Đảng bộ,
chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình thi đua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng”....
4
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theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh
tế - xã hội tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chương trình số 56/CTrUBND, ngày 10/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,... Đến nay, phong trào thi
đua đã được các cấp, các ngành, các cụm, khối thi đua của tỉnh quán triệt,
triển khai và cụ thể hóa thành nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua thiết thực
làm cơ sở đánh giá, chấm điểm, khen thưởng hàng năm và giai đoạn 5 năm
2016 - 2020.
b) Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao
chất lượng công vụ” giai đoạn 2016 - 2020
Phong trào thi đua đã góp phần tích cực trong việc chấn chỉnh, tăng
cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối
làm việc và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức
trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin, phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai, minh
bạch trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 29CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật,
kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công
sở. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh được thành thành lập tại Quyết
định số 905/QĐ-UBND, ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chính
thức đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2017. Nhiều thủ tục hành chính giải
quyết nhanh, công khai, minh bạch, giảm nhanh và tiến tới xóa bỏ khâu
trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, giảm chi phí thực
hiện thủ tục hành chính, góp phần đổi mới về phương thức, lề lối làm việc
của các cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội
ngũ cán bộ, công chức, tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện,
văn minh, hiện đại, công khai minh bạch, giải quyết nhanh, hiệu quả các thủ
tục hành chính cho tổ chức và cá nhân, góp phần cải thiện chất lượng công
vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của
doanh nghiệp và người dân, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội.
c) Phong trào thi đua “Nông dân tỉnh Hòa Bình thi đua sản xuất, kinh
doanh giỏi”, giai đoạn 2015 - 2020
Phong trào đã lôi cuốn được đông đảo hội viên, nông dân tích cực tham
gia các phong trào thi đua gắn với thi đua xây dựng chi, tổ, cơ sở hội, tổ
chức hội vững mạnh. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lao
động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, phát huy nội lực, đoàn kết giúp
nhau phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất,
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nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Phong trào thi đua đã có tác dụng
mạnh mẽ khuyến khích nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn
huy động vốn đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh về lao động, đất đai và
các điều kiện sẵn có để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu
bền vững, tạo ra nhiều nông sản chất lượng cao có thương hiệu như: Cam
Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, rượu cần và hạt dổi Lạc Sơn, dệt thổ cẩm Mai
Châu, rau hữu cơ Lương Sơn,...số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có
thu nhập cao ngày càng tăng: Có 3.169 hộ thu nhập từ 100 đến dưới 200
triệu đồng/năm; 1.800 hộ đạt từ 200 đến dưới 300 triệu đồng/năm; 537 hộ
đạt từ 300 đến dưới 500 triệu đồng/năm; 98 hộ đạt từ 500 đến 1 tỷ đồng/năm
và 66 hộ đạt trên 1 tỷ đồng/năm5.
2.3- Kết quả tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng
Chính phủ phát động
a) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,
giai đoạn 2016 - 2020
Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số
117/KH-UBND ngày 27/10/2016 về việc phát phong trào thi đua “Tỉnh Hòa
Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016 - 2020. Lãnh đạo
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế,
chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nông
dân, nông thôn cũng như ban hành hành nhiều chương trình, kế hoạch, đề án
để triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh6. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đổi mới công tác
tuyên truyền để kịp thời tiếp cận và truyền tải thông tin đến mọi tầng lớp
Nhân dân và các lực lượng xã hội. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện các chuyên trang, chuyên
mục xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế
- xã hội nông thôn tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, ưu tiên
Điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là: Hộ gia đình ông Trần Văn Tuyên,
khu 4, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong mô hình trồng cây có múi 10 tỷ đồng/năm; hộ gia đình ông
Bùi Quyết Tiến, xóm Trẹo Ngoài 1, xã Nam Phong, huyện Cao Phong mô hình trồng cây có múi 7 tỷ
đồng/năm; hộ gia đình ông Nguyễn Duy Lành, thôn Chùa Bột, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy chủ trang
trại 10 tỷ đồng/năm; hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dụ, xóm Quyết Chiến, xã Hào Lý, huyện Đà Bắc mô
hình trồng bưởi diễn thu nhập 500 triệu đồng/năm; hộ gia đình ông Tô Văn Đận, xóm Tân An, xã Quy
Hậu, huyện Tân Lạc mô hình kinh tế VAC chăn nuôi kết hợp 500 triệu đồng/năm; mô hình bưởi đào 500
triệu đồng/năm; mô hình 50/50 trồng cây có múi; mô hình Nông trại hữu cơ Linh Dũng, thôn Đồng
Ngoài, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi phát triển cây ăn quả có múi áp dụng theo quy trình canh tác hữu
cơ đem lại giá trị kinh tế cao,...
6
Trong đó: Trên 103,34 tỷ đồng tiền mặt; huy động được trên 2.347.494 ngày công lao động; Nhân
dân đã hiến trên 970.302,9 m2 đất; đóng góp vật tư, vật liệu, máy móc,...được quy đổi bằng tiền được
trên 2.132,7 tỷ đồng; vốn huy động từ nguồn khác được trên 52,36 tỷ đồng.
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phát triển sản phẩm hàng hóa có thế mạnh, khuyến khích liên kết, liên doanh
theo phương châm “Doanh nghiệp hóa, liên kết hóa, xã hội hóa”, đẩy mạnh
phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất theo nhóm sản phẩm hàng hóa
nông nghiệp đặc biệt là các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hệ thống
chính trị ở cơ sở tiếp tục được kiện toàn, cán bộ cấp xã chuẩn hóa, đến nay
191/191 xã có tổ chức chính trị xã hội hoạt động hiệu quả.
Giai đoạn 2011 - 2019, toàn tỉnh đã huy động Nhân dân đóng góp được
trên 2.288,4 tỷ đồng7 để thực hiện phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức
xây dựng nông thôn mới”. Phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường
trong lành, ngõ xóm văn minh” được các cấp Hội Phụ nữ duy trì có hiệu
quả; mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản” gắn với bảo vệ hành lang an
toàn giao thông đã phát động trồng mới được trên 8km đường hoa ở các
tuyến đường liên thôn, xóm với sự tham gia của gần 1.200 hội viên phụ nữ...
Toàn tỉnh đã huy động các nguồn vốn triển khai xây dựng được trên 99 mô
hình phát triển sản xuất, với kinh phí huy động khoảng 675.503 triệu đồng
(lồng ghép các chương trình, dự án, chương trình 135 và nguồn vốn của
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới). Trong đó: Từ
nguồn vốn sự nghiệp Trung ương cấp đã triển khai 22 dự án liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị với kinh phí 9.570 triệu đồng; nhiều địa phương đã
xây dựng, triển khai thực hiện phương án phát triển sản xuất quy mô vừa và
nhỏ theo hình thức liên kết giữa các hộ dân với doanh nghiệp. Các dự án liên
kết triển khai trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đem lại hiệu quả và từng bước
được nhân rộng (một số dự án liên kết hiệu quả: Dự án liên kết sản xuất và
tiêu thụ dược liệu huyện Yên Thủy; dự án hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ cam Cao
Phong theo hướng nâng cao chứng nhận chất lượng và quản lý thương hiệu;
dự án liên kết sản xuất rau an toàn,...). Đến nay, có 96/191 xã đạt tiêu chí số
13 về tổ chức sản xuất (đạt 50% tổng số xã).
Tính đến hết tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh có 63 xã đạt 19 tiêu chí nông
thôn mới bằng 32,98% tổng số xã (đứng thứ nhất so với 6 tỉnh Tây Bắc,
đứng thứ 3 so với 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc); thành phố Hòa Bình
là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chí hoàn thành xây
dựng nông thôn mới, về trước 2 năm so với kế hoạch. Dự kiến đến hết năm
Điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là: Hộ gia đình ông Trần Văn Tuyên,
khu 4, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong mô hình trồng cây có múi 10 tỷ đồng/năm; hộ gia đình ông
Bùi Quyết Tiến, xóm Trẹo Ngoài 1, xã Nam Phong, huyện Cao Phong mô hình trồng cây có múi 7 tỷ
đồng/năm; hộ gia đình ông Nguyễn Duy Lành, thôn Chùa Bột, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy chủ trang
trại 10 tỷ đồng/năm; hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dụ, xóm Quyết Chiến, xã Hào Lý, huyện Đà Bắc mô
hình trồng bưởi diễn thu nhập 500 triệu đồng/năm; hộ gia đình ông Tô Văn Đận, xóm Tân An, xã Quy
Hậu, huyện Tân Lạc mô hình kinh tế VAC chăn nuôi kết hợp 500 triệu đồng/năm; mô hình bưởi đào 500
triệu đồng/năm; mô hình 50/50 trồng cây có múi; mô hình Nông trại hữu cơ Linh Dũng, thôn Đồng
Ngoài, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi phát triển cây ăn quả có múi áp dụng theo quy trình canh tác hữu
cơ đem lại giá trị kinh tế cao,...
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2019, huyện Lương Sơn hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới; toàn
tỉnh sẽ có 77 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 40,3% tổng
số xã trên địa bàn tỉnh, đạt chỉ tiêu trước một năm so với Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Bình quân tiêu chí
nông thôn mới đạt 15 tiêu chí/xã (tăng 10,6 tiêu chí/xã so với năm 2011).
b) Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai
bị bỏ lại phía sau”
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày
14/11/2017 về phát động phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016 - 2020. Phong trào
thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc
tuyên truyền, nâng cao nhận thức; vận động tổ chức, cá nhân tham gia phong
trào thi đua thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà
nước, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và Chương trình mục
tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh. Phát huy được vai trò, trách
nhiệm của cộng đồng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm
giàu; đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo. Các cơ quan, đơn vị,
địa phương tích cực thi đua “Xây dựng mô hình sinh kế giảm nghèo và giảm
nghèo bền vững”, “Tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ
nghèo và tăng hộ khá, giàu”. Triển khai “Tháng hành động vì người có công
với cách mạng tỉnh Hòa Bình” với nhiều hoạt động thiết thực. Thực hiện
chính sách hỗ trợ người có công cải thiện điều kiện về nhà ở theo Quyết
định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ8.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững; các mô hình giảm nghèo được nhân rộng tại các địa
phương. Toàn tỉnh đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 1.389.442 người nghèo,
người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, người sống ở vùng đặc biệt
khó khăn, người thuộc hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và một số các
đối tượng khác với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 744.865 triệu đồng. Hỗ trợ
từ ngân sách Nhà nước cho quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh
số kinh phí là 3.128 triệu đồng. Chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn
tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh; đã triển khai thực hiện 20 chương trình tín
dụng cho 124.706 lượt khách hàng vay vốn9. Tính đến hết tháng 5/2019 toàn
tỉnh còn 138.398 khách hàng dư nợ với tổng dự nợ là 3.101,95 tỷ đồng. Từ
Từ năm 2016 đến hết tháng 5/2019 tổng số hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa
chữa nâng cấp nhà ở là 3.991 hộ. Tổng số vốn huy động và giải ngân là khoảng 165.000 triệu đồng trong
đó vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội là 99.615 triệu đồng, vốn huy động khác là 65.385 triệu
đồng.
9
trong đó: Có 38.143 lượt hộ nghèo, 21.462 lượt hộ cận nghèo, 6.025 lượt hộ thoát nghèo và các đối
tượng chính sách khác.
8
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nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp người dân và doanh nghiệp phát triển sản
xuất, kinh doanh, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, xây dựng, cải tạo, nâng cấp
nhà ở, hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó, thúc đẩy
sản xuất, kinh doanh phát triển, nâng cao đời sống của người dân, góp phần
thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh. Đến cuối năm
2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 14,9% (31.947 hộ
nghèo/214.442 hộ), giảm 3,1% so với năm 2017. Duy trì tốt công tác quản lý
nuôi dưỡng 218 đối tượng bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ, thăm
hỏi tặng quà cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo,
đồng bào sinh sống tại các xã vùng khó khăn... được các cấp, các ngành, các
tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm10.
c) Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”
Hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội
nhập và phát triển”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số
146/KH-UBND, ngày 03/11/2017 để triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh.
Phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các doanh
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng. Thông qua phong
trào thi đua các doanh nghiệp, doanh nhân đã phát huy tinh thần yêu nước,
tự tôn dân tộc, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức; chung sức đồng
lòng, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tập hợp thành sức mạnh để khởi
nghiệp và phát triển bền vững, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp,
vì sự thịnh vượng của tỉnh, của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế hiện
nay. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực thi đua tham mưu, đề xuất
ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nhân, doanh nghiệp phát triển.
Các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; tăng cường công
tác phối hợp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện các
giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn
cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Hằng năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh
tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã nhân dịp đầu xuân, đối thoại với
các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chương trình Cà phê doanh nhân; tọa đàm
phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
10 Giai đoạn 2016-2019: Dịp Tết Nguyên Đán đã hỗ trợ 147.025 lượt hộ với tổng kinh phí là 46.008
triệu đồng; thực hiện hỗ trợ kinh phí ăn tết cho 38.293 hộ nghèo với tổng kinh phí 13.403 tỷ đồng. Hội
Chữ thập đỏ tỉnh phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc
da cam” ; thông qua Trung ương hội, tỉnh hội, các tổ chức, cá nhân, địa phương đã hỗ trợ tặng 14.250
suất quà với tổng trị giá 6,86 tỷ đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã dành tặng 572
suất quà với tổng trị giá 430,96 triệu đồng. Công tác khắc phục hậu quả sau lũ bão, công tác tái định cư
cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm; đã có trên 580 suất quà
được tặng cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ...
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(PCI) và hỗ trợ công tác quản lý tài chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh; thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương 3 miền Bắc
- Trung - Nam...
Đến hết tháng 6 năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 568 dự án, trong đó có
39 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 634,52 triệu USD và 529 dự án đầu tư
trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 69.448 tỷ đồng. Các khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 88 dự án đầu tư đã được cấp phép11, có 50
dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng gần
18 nghìn lao động. Toàn tỉnh có 01 liên hợp tác xã, 290 hợp tác xã và 257 tổ
hợp tác đang hoạt động. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp12.
3- Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân
điển hình tiên tiến
Lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua,
đặc biệt là các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Công tác tuyên
truyền, cổ vũ các phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn
được đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phong phú, sinh động, phù
hợp, thiết thực, bám sát nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. Sở Thông tin và
Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình đã mở
nhiều chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề định kỳ kịp thời giới thiệu, nêu
gương người tốt, việc tốt, phổ biến các điển hình mới tiêu biểu, hiệu quả trên
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tuyên truyền phổ biến rộng rãi các sáng
kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ về nhận thức và hành động, sức lan toả, hiệu ứng tích cực trong
toàn bộ hệ thống chính trị, động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ và các tầng
lớp Nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp
phần làm hạn chế, đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội. Chú trọng tuyên truyền
sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh
về thi đua yêu nước.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày
28/4/2017 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017-2020. Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU, ngày
Trong đó: Có 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 565,9 triệu USD và 65 dự
án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 7.115 tỷ đồng.
12 Hoàn thành cổ phần hóa Đoạn quản lý đường bộ I thành Công ty cổ phần Xây dựng giao thông
Hòa Bình; bán cổ phần lần đầu của Đoạn quản lý đường bộ II; triển khai các thủ tục cổ phần hóa các đơn
vị sự nghiệp công lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chuẩn bị các thủ tục chuyển các công ty
nông nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ
phẩn nước sạch Hòa Bình.
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09/7/2014 hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ
Chính trị. Các cơ quan tuyên truyền đã mở các chuyên mục, chuyên đề, bài
viết về mô hình, nhân tố mới, cách làm hay, “Gương người tốt - việc tốt”;
tập trung đưa tin, bài, phóng sự, trao đổi, tọa đàm trong các đợt thi đua cao
điểm chào mừng sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Các
cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lựa chọn
những điển hình tiêu biểu, để biểu dương, khen thưởng, nêu gương học tập,
tạo điều kiện để mô hình, điển hình phát huy tác dụng và là nòng cốt trong
các phong trào thi đua ở cơ sở. Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU,
đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên
nhiều lĩnh vực như: Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh; thi đua lao
động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tích cực vận động Nhân dân thực hiện
tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa
phương; đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy13,...
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT, ngày 09/3/2017 của Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi
đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017;
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày
19/4/2017 về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình

Trong giai đoạn 2015 - 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng 49
mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn tỉnh và giới thiệu để Trung ương tuyên truyền (Năm 2015:
nhân rộng 16 điển hình tiên tiến tại Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 07/3/2016; Năm 2016: nhân rộng
11 điển hình tiên tiến tại Kế hoạch số 101/KH-UBND, ngày 01/9/2016; năm 2017: nhân rộng: 12 mô
hình, điển hình tiên tiến tại Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/12/2017; năm 2018: nhân rộng 10 mô
hình, điển hình tại Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 25/12/2018). Điển hình trong phong trào thi đua
sản xuất, kinh doanh: Hộ gia đình ông Nguyễn Duy Lành, thôn Chùa Bột, xã Phú Thành, huyện Lạc
Thủy với mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp đạt từ 8 đến 10 tỷ đồng/năm; Hộ gia đình ông Trần Văn
Tuyên, Khu 4 thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong với mô hình trồng cây có múi 10 tỷ đồng/năm.
Nhân dân và cán bộ huyện Tân Lạc với mô hình “Phát triển cây bưởi đỏ, bưởi da xanh”; Nhân dân và
cán bộ huyện Cao Phong với mô hình “Liên kết 50/50 sản xuất cây ăn quả có múi”. Điển hình trong
phong trào Thi đua lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học: ông Nguyễn Hồng Yến, Chi Cục trưởng,
Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Phạm Thị
Ngọc Tú, Công nhân Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam. Điển hình trong tích cực vận
động nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương:
Ông Xa Văn Thế, xóm Nhạp II, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc. Điển hình trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm ma túy: Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó trường phòng Cánh sát điều tra tội phạm
về ma túy, Công an tỉnh. Điển hình vượt lên tật nguyền dạy học, phụ đạo cho các em học sinh nghèo: Bà
Hà Thị Minh Huệ, tổ 25, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình;...
(7)
Quyết định số 355-QĐ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc ban hành Quy định
phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ; Quyết định số 360-QĐ/TU ngày 16/11/2016 ban hành Quy chế làm
việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quy định số 330QĐi/TU ngày 28/12/2018 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử,
Quy định số 30-QĐi/TU ngày 09/11/2018 về khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh…
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tiên tiến, mô hình mới nhân tố mới năm 201714. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với sơ kết 13
phong trào thi đua chuyên đề đã biểu dương, khen thưởng 131 tập thể, cá
nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn
2016-2020; giới thiệu 05 điển hình tiên tiến tham dự Lễ kỷ niệm ở Trung
ương.
4- Kết quả đổi mới công tác khen thưởng
Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, đảm bảo chính xác, đúng đối
tượng, tỷ lệ khen thưởng hướng tới người lao động trực tiếp, gương người
tốt, việc tốt ngày càng được nâng lên. Thực hiện quy trình bình xét, cho ý
kiến khen thưởng thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai và khách
quan. Thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động cụm, khối thi
đua của tỉnh và các cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy
quyền cho thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố tổ chức, quản lý15. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo
thực hiện các giải pháp để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng:
- Quy định về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan,
đơn vị làm cơ đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.
- Quy định tỷ lệ % khen thưởng các danh hiệu thi đua và quy định tiêu
chuẩn bổ sung đối với cán bộ lãnh đạo quản lý; quy định tỷ lệ % số phiếu
đồng ý trên tổng số thành viên hội đồng xét, đề nghị danh hiệu thi đua, hình
thức khen thưởng các cấp trong hướng dẫn và Quy chế thi đua, khen thưởng
của tỉnh.
- Đối với khen thưởng theo chuyên đề, theo đợt quy định trong Quy chế
thi đua, khen thưởng của tỉnh: Tỷ lệ khen thưởng 70% là cán bộ trực tiếp

Kết quả: Đã lựa chọn, giới thiệu 04 gương điển hình tiên tiến tham dự hội nghị biểu dương điển
hình tiên tiến toàn quốc. Tổng hợp, giới thiệu 11 tập thể, 84 cá nhân là điển hình tiên tiến năm 2016 2017 đề nghị các cơ thông tin, truyền thông trong tỉnh tuyên truyền, nêu gương tới toàn thể Nhân dân.
15
Trong đó quy định rõ các nội dung thi đua chủ yếu, cơ cấu thang, bảng điểm để đánh giá, chấm
điểm, bình xét thi đua; đồng thời gắn vai trò, trách nhiệm của trưởng, phó cụm, khối thi đua, thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, xây dựng
bảng chấm điểm lượng hóa các tiêu chí thi đua, làm cơ sở suy tôn đơn vị tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu, giải
nhì, ba cụm, khối thi đua; tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
tỉnh. Thành tích đề nghị khen thưởng sơ, tổng kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu; các Chỉ thị,
Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (khen chuyên đề) gắn với phong
trào thi đua, đối tượng và mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể hàng năm và trong từng giai đoạn.
(7)
Quyết định số 355-QĐ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc ban hành Quy định
phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ; Quyết định số 360-QĐ/TU ngày 16/11/2016 ban hành Quy chế làm
việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quy định số 330QĐi/TU ngày 28/12/2018 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử,
Quy định số 30-QĐi/TU ngày 09/11/2018 về khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh…
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tham mưu, người lao động sản xuất, công nhân, nông dân; 30% là cán bộ,
lãnh đạo giữ chức vụ quản lý.
- Đổi mới công tác khen thưởng, quan tâm, chủ động phát hiện, đề xuất
khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất (công nhân, nông dân, cán
bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý); các tập thể, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn nhưng năng động, sáng tạo
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thành tích có phạm vi ảnh hưởng tại cơ quan,
đơn vị, địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phấn đấu khen thưởng
thường xuyên cá nhân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, công
nhân, nông dân đạt tỷ lệ bình quân từ 50% trở lên.
Giai đoạn 2014 - 2018, đã có nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh được
vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao
tặng16. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng thưởng: Cờ thi đua tỉnh (571 tập thể);
tập thể Lao động xuất sắc (1.161 tập thể); chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (261 cá
nhân); bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (2.673 tập thể và 3.459
cá nhân). Tỷ lệ khen thưởng đối với cán bộ, quản lý (có phụ cấp chức vụ)
bình quân 05 năm là 60,3% (năm 2014: 71,8%, năm 2015: 53,86%, năm
2016: 59,53%, năm 2017: 59,04, năm 2018: 57,31).
Khen thưởng thành tích kháng chiến: Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình
Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huân, Huy
chương Kháng chiến cho 18 cá nhân đã có thành tích tham gia trong 2 cuộc
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước.
Khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh
hùng”: Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính
phủ, Chủ tịch nước tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt
Nam Anh hùng” cho 182 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (trong đó: Phong tặng 16 bà
mẹ; truy tặng 166 bà mẹ). Đến nay, việc xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen
thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” trên địa
bàn tỉnh cơ bản đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định.
Khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ: Ủy
ban Nhân dân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước tặng,
truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 31 gia đình có nhiều liệt sỹ hy

Danh hiệu Anh hùng Lao động (01 tập thể); Huân chương Độc lập (01 tập thể, 01 cá nhân); Huân
chương Lao động hạng Nhất (12 tập thể, 02 cá nhân); hạng Nhì (06 tập thể, 13 cá nhân); hạng Ba (37 tập
thể, 51 cá nhân); Chiến sỹ thi đua toàn quốc (01 cá nhân); Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua
của Chính phủ (51 tập thể) và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (77 tập thể, 206 cá nhân).
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sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc (trong đó: Tặng 01 gia đình, truy tặng 30
gia đình).
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đã kịp thời khen
thưởng các phong trào thi đua chuyên đề và đột xuất đối với các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp
so với tổng số cá nhân được khen thưởng tại các sở, ban, ngành, đoàn thể,
các huyện, thành phố như sau: Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở đạt tỷ lệ từ
5-20%; danh hiệu Lao động tiên tiến đạt tỷ lệ 80-90%; giấy khen đạt tỷ lệ từ
70-90%.
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về trình tự, thủ tục hồ sơ, báo cáo
thành tích, thời gian trình khen thưởng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa
phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan
quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng về đối tượng đề nghị
khen thưởng, hướng dẫn thiết lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, báo cáo thành tích
đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi trình
khen thưởng.
5- Về tổ chức cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác
tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. 100% cán bộ làm
công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện,
thành phố có trình độ đại học, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng thường xuyên được kiện toàn khi có thay đổi, các
thành viên được phân công trực tiếp phụ trách các đơn vị, cụm, khối thi đua
của tỉnh.
Về cơ cấu tổ chức bộ máy cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen
thưởng của tỉnh như sau: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trực thuộc Sở Nội
vụ: gồm 02 phòng, với tổng số 11 công chức, nhân viên. Trong đó: Có 10/11
công chức và 01 hợp đồng 68. Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, 02 Phó trưởng Ban (01 Phó Trưởng Ban kiêm
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp)17. Đối với các cơ quan, đơn vị cấp
tỉnh: 01 cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng/đơn vị. 11/11 huyện,
thành phố có 01 công chức được phân công đảm nhiệm công tác thi đua,
khen thưởng. 210/210 xã, phường, thị trấn: Cán bộ Văn phòng - Thống kê
kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng (số lượng không tăng, giảm so
với năm 2017).
Phòng Hành chính - Tổng hợp có 02 công chức và 01 Hợp đồng 68: 01 Phó trưởng phòng kiêm
kế toán, 01 chuyên viên, 01 lái xe (01 Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng phòng). Phòng Nghiệp vụ có 05
công chức: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 chuyên viên.
17
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Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, mời giảng viên Ban Thi đua
- Khen thưởng Trung ương truyền đạt các nội dung về nghiệp vụ công tác
thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thi đua,
khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, cử cán bộ tham gia
đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung
ương tổ chức.
III- ĐÁNH GIÁ CHUNG
1- Ưu điểm
- Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số
34-CT/TW, Chỉ thị số 34-CT/TU, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan
trọng của công tác thi đua, khen thưởng được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi
đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, tập
trung hướng về cơ sở, trở thành phong trào của quần chúng.
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia, vận
động Nhân dân ra sức thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy
các hoạt động học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đời sống vật chất và tinh thần Nhân
dân các dân tộc trong tỉnh được cải thiện; quốc phòng, quân sự địa phương
được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn
xã hội được giữ vững, kinh tế- xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
- Thi đua, khen thưởng thực sự là biện pháp quan trọng để tổ chức, vận
động, tập hợp quần chúng. Các phong trào thi đua đã được triển khai rộng
khắp, sôi nổi, liên tục, trên mọi lĩnh vực và được đông đảo quần chúng tích
cực hưởng ứng tham gia. Chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp từng bước được nâng cao. Công tác phối hợp giữa cơ
quan thường trực làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông
tin đại chúng được thực hiện tốt, góp phần tuyên truyền đường lối, quan
điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua,
khen thưởng.
- Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến đã
được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng. Các cơ quan, đơn vị đã thực
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hiện khen thưởng thường xuyên, chuyên đề và đột xuất chặt chẽ, nề nếp,
đúng quy định, gắn với kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước.
2- Hạn chế
- Một số cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương và một
bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng Nhân dân nhận thức chưa
đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng
trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan,
đơn vị.
- Phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là
cấp cơ sở và nhóm doanh nghiệp dân doanh chưa được duy trì thường
xuyên. Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị,
địa phương còn lúng túng. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân
rộng các điển hình tiên tiến ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức và
chưa kịp thời.
- Một số Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở chưa làm tốt vai
trò, nhiệm vụ được giao; chưa theo dõi, đôn đốc phong trào thi đua ở địa
phương. Việc khen thưởng, biểu dương tại cơ sở mới chỉ tập trung ở cán bộ,
công chức; tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp như nông dân, hộ gia
đình sản xuất kinh doanh giỏi, người tốt, việc tốt chưa cao…Tỷ lệ khen
thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động sản xuất tuy có xu hướng tăng
dần nhưng vẫn ở mức thấp.
- Tổ chức và hoạt động một số cụm, khối thi đua chưa hiệu quả, còn
hình thức; việc suy tôn đề nghị khen thưởng còn có biểu hiện luân phiên,
thiếu tính tiêu biểu.
3- Nguyên nhân của hạn chế
3.1- Nguyên nhân khách quan
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện
nay chưa đồng bộ, số lượng văn bản nhiều, khó khăn cho việc nghiên cứu,
triển khai thực hiện.
- Nhóm doanh nghiệp dân doanh còn gặp nhiều khó khăn về tài chính
và phát triển sản xuất, kinh doanh nên các nội dung yêu cầu về tổ chức
phong trào thi đua trong doanh nghiệp chưa được quan tâm thường xuyên.
3.2- Nguyên nhân chủ quan
- Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp chủ yếu kiêm
nhiệm, công việc nhiều, do đó một số cán bộ chưa làm tốt vai trò theo dõi,
giám sát việc tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua.
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- Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở một số cơ sở không ổn
định, thường xuyên thay đổi; một số cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ làm công
tác thi đua, khen thưởng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.
- Kinh phí dành cho công tác thi đua, khen thưởng còn nhiều khó khăn,
nhất là cấp cơ sở, tình trạng tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua và hình
thức khen thưởng cơ bản là ít hơn so với quy định.
- Cơ sở vật chất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng
được yêu cầu, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi
đua, khen thưởng.
4- Bài học kinh nghiệm
4.1- Có sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp có
hiệu quả của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất
là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tại
các đơn vị, địa phương; gắn lĩnh vực công tác được giao với đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ và tổ chức, tham gia các phong trào thi đua. Tổ
chức phong trào thi đua phải xác định rõ chủ đề, mục đích, ý nghĩa, hình
thức, nội dung, giải pháp, tiêu chí và thời gian thi đua. Thực hiện kiểm tra,
giám sát thường xuyên đối với các phong trào thi đua. Phong trào thi đua
càng thiết thực, cụ thể thì hiệu quả đạt được càng cao;
4.2- Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò và
tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, cần làm tốt
công tác phối hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân
tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần quan trọng hoàn thành
các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
4.3- Việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng bảo
đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan và kịp thời. Các gương điển
hình cần được tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng cho nhiều người biết để
học tập và làm theo;
4.4- Củng cố, nâng cao chất lượng bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công
tác thi đua khen thưởng. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, tập
huấn nghiệp vụ nâng cao kiến thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức
thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.
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IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI
ĐUA, KHEN THƯỞNG THỜI GIAN TỚI
1- Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu
quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi
đua, khen thưởng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bám sát chủ đề phong trào thi đua yêu
nước giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phát động đó là:
“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và tinh thần Chỉ
thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 34-CT/TU. Đổi mới công tác tuyên truyền các
phong trào thi đua, các mô hình, điển hình tiên tiến trên các phương tiện
thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền,
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối
với công tác thi đua, khen thưởng. Xác định công tác thi đua khen thưởng là
nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, gắn với
trách nhiệm của người đứng đầu chứ không phải của bộ máy chuyên trách
làm công tác thi đua khen thưởng.
3- Phát động các phong trào thi đua đặc biệt, nước rút, quyết tâm hoàn
thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; lập thành tích
chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến
tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục hưởng ứng ba phong trào
thi đua quan trọng: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước
chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp
Việt Nam hội nhập và phát triển.
4- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật,
cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công
tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
5- Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng các cấp, chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp, giải pháp đổi
mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các
cụm, khối thi đua trong toàn tỉnh, khắc phục các nội dung còn mang tính
hình thức, xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua cụ thể, gắn với
nhiệm vụ chính trị được giao.
6- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy làm công
tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương theo tinh
thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII; Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 06/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ
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tỉnh. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công
tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, tinh
thông nghiệp vụ, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới.
7- Đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua và công tác khen
thưởng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế
sâu rộng. Thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại
hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa có năng suất,
chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Chú trọng bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên
và môi trường. Quan tâm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người
dân.
8- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm
trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Quan tâm
phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu
biểu trên mọi lĩnh vực để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát
triển và lan tỏa sâu rộng.
9- Nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác,
khách quan, công bằng, minh bạch, đúng thành tích; bảo đảm việc xét khen
thưởng có tính cạnh tranh và thành tích thực chất. Chú trọng khen thưởng cá
nhân là người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu (công nhân, nông dân,
chiến sĩ) và các cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban TĐKT Trung ương,
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Các BCS Đảng, Đảng đoàn,
- Các cơ quan tỉnh,
- Các đảng ủy trực thuộc TU,
- Lãnh đạo VPTU + CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (HL).

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Người ký: Trần Đăng Ninh
Email: PBTTT@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy
Trần Đăng Ninh

