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BÁO CÁO  

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 07/4/2014  

của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng 

 

Ngày 07/4/2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW “Về tiếp tục 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có 

nhiều đổi mới, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành những cuộc vận động 

quần chúng sâu rộng, có sức lan tỏa trong xã hội, góp phần vào sự thắng lợi của 

công cuộc đổi mới đất nước, vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2015-2020) do Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ VI đề ra. 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 09/7/2014 Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2758-CT/TU V/v triển khai thực 

hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 

khen thưởng; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-

UBND ngày 28/10/2014 về triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 34-

CT/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 2758-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ.  

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ 

chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU và các văn 

bản của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng như: Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; 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; Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ V/v 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; Quyết 

định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì 

người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT 

ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về thực hiện 

phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Chỉ thị số 
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22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư 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 (11/6/1948-11/6/2018). Từ đó, nâng cao nhận thức, tư tưởng 

và hành động trong cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Gắn trách 

nhiệm của người đứng đầu trong việc 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 cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thường xuyên 

chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, các chương trình, giải 

pháp cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức ký giao ước thi đua theo các cụm, khối; đồng 

thời, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện 

của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo 

thống nhất việc triển khai phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua 

thường xuyên, chuyên đề, quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. 

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. Sơ kết, tổng kết và phối hợp với 

cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng gương điển hình tiên 

tiến, mô hình mới, cách làm hay. 

Để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

thi đua, khen thưởng, trong 05 năm qua, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen 

thưởng tỉnh đã quan tâm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ thị, 

kế hoạch, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở Luật Thi đua, 

Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đồng thời phù hợp với 

đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, trong 05 năm, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã ban hành 59 văn bản quản lý về công 

tác thi đua, khen thưởng (có phụ lục kèm theo). Các văn bản trên đã tạo cơ sở 

pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện, góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị đã có chuyển biến tích cực, đã tạo ra 

sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành về vị trí, vai 

trò công tác thi đua, khen thưởng. Xác định công tác thi đua, khen thưởng là 

nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên có ý nghĩa thúc đẩy các phong trào hành 

động cách mạng. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc phát động, tổ chức phong trào 

thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, phát huy sức 
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mạnh tập thể góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

2. Đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước 

a) Về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu 

nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 

“Càng khó khăn càng phải đẩy mạnh phong trào thi đua’. Trong những năm qua, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh luôn quan tâm đến 

việc chỉ đạo, tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua; đặc biệt là 03 

phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt 

Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, 

không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn các phong trào thi đua với việc học tập và 

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

05-CT/TW của Bộ Chính trị.  

Ngoài việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát 

động, trong 05 năm qua, căn cứ vào chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác 

của giai đoạn và hàng năm, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các ngành, các cấp đã phát động nhiều phong 

trào thi đua thiết thực, với chủ đề, mục tiêu và đối tượng cụ thể. Nội dung, hình 

thức tổ chức phong trào thi đua phong phú, đa dạng gắn với việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị và thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, 

tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với việc phát động, tổ 

chức các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, căn cứ nhiệm vụ, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương còn phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên 

đề nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn, cấp bách; đồng thời rà soát, đánh 

giá những phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa có tính thiết thực để 

điều chỉnh cho phù hợp. 

Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV, UBND 

tỉnh đã phát động phong trào thi đua 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”. Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo phát động, tổ chức nhiều 

phong trào thi đua gắn với các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh; 

hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó khăn cần tập trung hoàn thành, 

cụ thể như: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng 

Miền Nam, giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30/4/1975 - 30/4/2015); thi đua 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

lần thứ VI; thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 

XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2020; thi đua “Đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020” và “Giải quyết nhanh 

thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp”; phong trào “Đoàn 

kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; 
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phong trào “Thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi 

đua ái quốc (11/6/1949 -11/6/2018)”; phong trào “Đảng viên tình nguyện tham 

gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Phong trào thi đua đã được tổ 

chức sôi nổi, rộng khắp giữa các khối thi đua của tỉnh, các thành phần kinh tế, 

cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua các phong trào thi đua đã khơi 

dậy các mặt tích cực, ý chí vươn lên, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp 

để cống hiến, lao động, học tập, nghiên cứu khoa học và công tác; tích cực đấu 

tranh tự phê bình và phê bình, các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, 

phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Các cấp, các ngành và địa phương đã 

sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; kịp thời 

biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, 

tuyên truyền mô hình, điển hình tiên tiến để nêu gương học tập, nhân rộng. 

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc 

đã được giải quyết, nhiều công trình, mô hình được xây dựng, đời sống nhân 

dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, dân chủ cơ sở được phát huy. 

b) Kết quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực 

Trong lĩnh vực kinh tế: Các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã hăng 

hái thi đua vượt qua khó khăn, triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế như: Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ, thương mại, du lịch, khuyến khích doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đổi 

mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy, 

khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; thi đua đẩy mạnh cải cách 

thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các thành phần 

kinh tế phát triển sản xuất, tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, 

các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ cao, hạn chế những dự án gây ô nhiễm 

môi trường … Trong lĩnh vực nông nghiệp, các phong trào thi đua: Chuyển dịch 

cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất, luân canh tăng vụ, triển 

khai các mô hình sản xuất theo quy mô trang trại, vùng chăn nuôi tập trung… 

gắn với phong trào “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới” đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh có mức tăng trưởng 

khá, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.  

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội: Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức 

triển khai sâu rộng và các hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động. 

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Dạy 

tốt – Học tốt” và phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” được phát động 

sâu rộng gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương 

đạo đức, tự học, sáng tạo”...; thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận 

động, nhiều tấm gương thầy giáo, cô giáo tâm huyết, yêu nghề, yêu trẻ, đạt 

thành tích xuất sắc đã được các cấp khen thưởng và phong tặng các danh hiệu 

cao quý. Ngành y tế tỉnh cũng đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua 

nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như: Phong trào “Thầy thuốc như 

mẹ hiền”, phong trào “Thực hiện 12 điều y đức”; phong trào “Điều dưỡng, hộ 

sinh, trạm trưởng giỏi”; thi đua thực hiện tốt các hoạt động “Khám chữa bệnh từ 
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thiện” được triển khai mạnh mẽ trong toàn ngành. Ngành văn hóa, thể thao tổ 

chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng đạt nhiều kết quả 

thiết thực như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Các 

chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm 

nghèo, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động được ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội tích cực triển khai thực hiện gắn với phong trào 

thi đua “Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía 

sau”. 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Phong trào thi đua Quyết thắng 

trong lực lượng quân đội nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; phong trào “Lực 

lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động gắn với 

thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh 

bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua hướng về biển đảo, ngư dân đánh bắt hải sản 

xa bờ... Lực lượng Công an tỉnh với các phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, 

“Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Công an nhân dân, vì nước 

quên thân, vì dân phục vụ” đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể: Trong công tác xây dựng Đảng, các phong trào thi hướng vào việc 

thực hiện các chủ trương lớn của Đảng như: “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức co sở 

Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết 

Trung ương 5 (khóa XII)”, tạo sự chuyển biến tích cực trong các tổ chức đảng 

và đảng viên, nâng cao trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên 

trong công tác xây dựng đảng. Các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có sức 

lan tỏa rộng như: phong trào “Dân vận khéo”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, 

tham mưu tốt, phục vụ chu đáo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị”…Trong các cơ quan nhà nước, phong trào thi đua trọng tâm hướng vào việc 

nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết nhanh thủ tục hành chính, giảm phiền 

hà cho nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ứng dụng công nghệ thông 

tin, nâng cao hiệu quả công tác. 

Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát động, triển khai đã có bước phát triển 

mới, hướng về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng 

có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo 

và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội 

viên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển sản 

xuất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các phong trào tiêu biểu như: cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, cuộc vận 

động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao 

động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong công nhân, viên chức, 
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người lao động;  phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên lập 

thân, lập nghiệp”; phong trào thi “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây 

dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh 

giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, vận động xây dựng 

quỹ hỗ trợ nông dân; vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới văn 

minh, tiến bộ; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh xây 

dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ 

nhân đạo; vận động xây dựng “Ngân hàng bò” cho người nghèo…cùng nhiều 

phong trào thi đua, cuộc vận động có ý nghĩa của các tổ chức đoàn thể đã thực 

sự đi vào cuộc sống, đã khơi dậy, động viên, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, 

hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, 

tăng thêm tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng xã hội. 

Các huyện, thành phố, thị xã phát động phong trào thi đua với nhiều nội 

dung phong phú và hình thức đa dạng, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm cấp 

bách, các khâu khó, việc khó của địa phương, đơn vị để phát triển kinh tế - xã 

hội. Các địa phương tập trung phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, theo 

đợt để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo vệ môi 

trường, giữ vững an ninh trật tự xã hội. Tiêu biểu như: thành phố Vũng Tàu với 

phong trào “Xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp”; huyện Châu Đức với phong 

trào “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, vì nhân dân 

phục vụ”; huyện Đất Đỏ với phong trào “Thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm 

ngày thành lập huyện”… 

Nhìn chung, các phong trào thi đua đã thật sự là động lực thúc đẩy các 

lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh phát triển, quốc phòng an ninh được giữ 

vững. Kết quả các phong trào thi đua đã có tác dụng to lớn và quyết định đến 

việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc 

phòng của tỉnh cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, mỗi đơn 

vị, địa phương. Nửa đầu nhiệm kỳ 2016 – 2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của 

tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch, 

đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia; các lĩnh vực văn hoá – xã hội có bước tiến 

bộ; chất lượng cuộc sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, 

thu nhập, đời sống của người dân được cải thiện; nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc 

đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm. 

* Hoạt động của cụm, khối thi đua: 

Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, 

UBND tỉnh đã thành lập các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh (có 2 cụm và 21 

khối thi đua với 121 đơn vị thành viên là các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh 

nghiệp, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; ngoài ra, ở từng sở, ngành, địa 

phương, doanh nghiệp đã thành lập 90 cụm, khối thi đua các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc, xã, phường, thị trấn). Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh, hàng 

năm các cụm, khối thi đua đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với những nội 

dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính tri 
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được giao; phát động thi đua và đăng ký thi đua với UBND tỉnh, Hội đồng Thi 

đua – Khen thưởng tỉnh; xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ của cụm, khối; sơ kết, tổng kết và bình xét, đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh khen thưởng cho các đơn vị dẫn đầu cụm, khối. Trong hoạt động 

cụm, khối đã có những đổi mới cả về nội dung và hình thức, một số cụm, khối tổ 

chức các hoạt động như: giao lưu thể thao, văn hoá văn nghệ, trao đổi kinh 

nghiệm, giới thiệu điển hình tiên tiến, các hoạt động nhân đạo, từ thiện…Và đặc 

biệt, trong quy trình bình xét, phần lớn các cụm, khối đã tổ chức xin ý kiến các 

cơ quan chức năng, thẩm định, kiểm tra trước kết quả tự chấm của các đơn vị 

thành viên, vì vậy, dẫn đến kết quả bình xét được khách quan, chính xác hơn và 

được sự thống nhất cao của các đơn vị thành viên. Thông qua các hoạt động của 

các cụm, khối, các đơn vị thành viên đã có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh 

nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tiêu chí và nội dung thi đua phù 

hợp thiết thực. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương đã nêu 

cao trách nhiệm và trực tiếp tham dự hoạt động của các cụm, khối thi đua. 

 3. Đổi mới công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và 

nhân điển hình tiên tiến 

Trong các năm qua, công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết 

và nhân điển hình tiên tiến luôn được các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo gắn với các phong trào thi đua yêu nước và có 

nhiều chuyển biến rõ nét. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND 

về phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020. Thực 

hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua – 

Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch số 21/KH-HĐTĐKT về Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu 

nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình 

mới, nhân tố mới trong từng năm và từng giai đoạn, lựa chọn những điển hình 

tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, nêu gương và nhân rộng, 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.  

Hình thức, phương pháp tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên 

tiến được các cấp, các ngành tổ chức phong phú và có nhiều đổi mới thông qua 

sinh hoạt chi, tổ hội; sinh hoạt các câu lạc bộ; trong các buổi họp mặt, giao lưu 

với các điển hình tiên tiến, trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, 

địa phương, cụ thể như: Tỉnh uỷ tổ chức biểu dương 15 tập thể và 30 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính tri ̣ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức cuộc thi viết về 

“Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”, tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa 

một số Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động với thế hệ trẻ, và đặc 

biệt đã biểu dương, tôn vinh 30 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào 
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thi đua giai đoạn 2015-2018 trong Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu 

gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương “Gương sáng tạo trẻ” cho 21 gương điển hình 

tiêu biểu và 5 mô hình xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động sáng tạo – nghiên cứu 

khoa học, tổ hợp tác, câu lạc bộ thanh niên kinh doanh sản xuất giỏi giai đoạn 

2015-2017; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập 

Hội LHPN Việt Nam  đã tổ chức tuyên dương 15 tập thể và 30 cá nhân điển hình 

trong phát triển kinh tế, xây dựng hình ảnh người phụ nữ, xây dựng gia đình 

hạnh phúc, đồng thời giao lưu với 5 đại biểu là những tấm gương điển hình tiên 

tiến trong thực hiện 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 

rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, tích cực 

phát triển kinh tế và khởi nghiệp; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị 

tuyên dương 115 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động 

giỏi, Lao động sáng tạo” giai đoạn 2015-2016…Ở các huyện, thành phố, thị xã, 

tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc 

tốt gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và được tuyên 

truyền nhân rộng trên trang thông tin điện tử, trên đài truyền thanh, trong các 

cuộc họp khu phố, tổ dân phố…có sức lan toả rộng, kịp thời, thu hút đông đảo 

các tầng lớp nhân dân quan tâm đã mang lại hiệu quả tích cực. 

Cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng các cấp và các phương tiện 

thông tin đại chúng đã phối hợp chặt chẽ trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, biểu 

dương các điển hình tiên tiến như: giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt việc tốt cho cơ quan thông tấn 

báo chí; phối hợp xây dựng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục 

“Hoa giữa đời thường”, “Sống đẹp”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, “An ninh trật tự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Trong 05 

năm qua, có 15 tập thể và 354 cá nhân là điển hình tiên tiến đã được tuyên tuyền 

trên các cơ quan thông tin truyền thông, nêu gương tới toàn thể nhân dân. Định 

kỳ hàng tháng, tỉnh đều có giới thiệu từ 1-2 gương điển hình tiên tiến của tỉnh 

với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để tuyên truyền trên Tạp chí Thi 

đua – Khen thưởng và các phương tiện truyền thông của Trung ương. 

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: Thi đua sản 

xuất, kinh doanh giỏi; Thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; Cải cách 

hành chính; Dân vận khéo; Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý; Vượt lên 

hoàn cảnh khó khăn để lao động, sản xuất; Từ thiện xã hội… 

4. Đổi mới công tác khen thưởng 

Để đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng theo Chỉ thị số 34-

CT/TW, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã đề ra các giải 

pháp như: Quy định tỷ lệ trong việc xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng để tránh việc khen thưởng tràn lan; quy định tỷ lệ, tiêu chuẩn khen 
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thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất, công tác; quy định tỷ lệ, số lượng, 

tiêu chuẩn trong khen thưởng chuyên đề; bình xét danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng theo từng nhóm đối tượng; tích cực phát hiện những tập thể, cá 

nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất để khen thưởng kịp thời… Từ những 

giải pháp trên, tỷ lệ khen thưởng hàng năm đối với người trực tiếp lao động sản 

xuất, công tác, chiến đấu, người dân đã tăng lên đáng kể, chiếm tỷ lệ trên 50%, 

đặc biệt là trong khen thưởng chuyên đề. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm đổi mới công tác khen thưởng, chú 

trọng khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, 

đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng công nhân, 

nông dân, người lao động trực tiếp, gương người tốt việc tốt. Các loại hình khen 

thưởng (khen thưởng thường xuyên, đột xuất, khen theo niên hạn, khen thưởng 

tổng kết các giai đoạn cách mạng và khen thưởng đối ngoại) được tích cực triển 

khai ở các cấp, các ngành kịp thời và thiết thực. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã 

coi công tác khen thưởng là một trong những biện pháp quản lý, điều hành cơ 

quan, đơn vị có hiệu quả, thật sự có tác dụng động viên cán bộ, công chức viên 

chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những tập thể, cá nhân 

được khen thưởng rất phấn khởi, tự hào và tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ 

một cách xuất sắc hơn, chất lượng, hiệu quả cao hơn để thật sự xứng đáng với 

phần thưởng mà cấp trên đã khen thưởng. Từ những động viên, khen thưởng kịp 

thời của lãnh đạo các ngành, các cấp nên xuất hiện ngày càng nhiều các đơn vị, 

tập thể sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, các hộ gia đình nông dân sản xuất, 

kinh doanh giỏi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

Nhìn chung sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW, công tác khen 

thưởng của tỉnh đã có nhiều đổi mới, tiến bộ hơn và dần đi vào nề nếp, chất 

lượng khen thưởng được nâng lên, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. 

Quy trình lựa chọn, xét duyệt, thủ tục, hồ sơ khen thưởng đảm bảo thực hiện 

theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi 

hành.  

Từ năm 2014 đến năm 2019 có nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh được 

vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng: Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vinh dự 02 lần được tặng Cờ 

Thi đua của Chính phủ và 01 lần được tặng Bằng khen của Thủ tưởng Chính 

phủ. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh được tặng thưởng: Huân 

chương Độc lập hạng nhì (01 cá nhân), Huân chương Độc lập hạng ba (02 tập 

thể, 01 cá nhân), Huân chương Lao động hạng nhất (13 tập thể, 05 cá nhân); 

Huân chương Lao động hạng nhì (32 tập thể, 39 cá nhân); Huân chương Lao 

động hạng ba (34 tập thể, 102 cá nhân); danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (14 
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cá nhân); danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ (70 tập thể) và Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ (56 tập thể, 210 cá nhân). 

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tặng thưởng: Danh hiệu Cờ thi đua của UBND 

tỉnh (565 tập thể); danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (1.869 tập thể); danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (1.016 cá nhân); Bằng khen (4.305 tập thể, 12.021 

cá nhân), trong đó tỷ lệ khen thưởng bình quân 05 năm cho người lao động trực 

tiếp đạt 62% so với tổng số cá nhân được khen thưởng. 

Khen thưởng thành tích kháng chiến: Trong 05 năm qua, UBND tỉnh đã 

trình và được Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huân, Huy chương kháng chiến cho 

236 cá nhân đã có thành tích trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ 

cứu nước và Huân chương Độc lập hạng ba cho 208 gia đình có liệt sĩ hy sinh vì 

độc lập, tự do của Tổ quốc. Thực hiện Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 

22/5/2013 của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình và được Chủ tịch nước tặng, truy 

tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 654 bà mẹ 

đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.   

5. Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng 

a) Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thường xuyên được kiện toàn và 

trong 05 năm qua đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, khen thưởng và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh trong công tác 

ban hành chủ trương, chương trình, kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các 

phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng. Tổ chức 

chia cụm, khối thi đua ; xem xét và đề nghị tặng các danh hiệu thi đua (Cờ Thi 

đua của UBND tỉnh, Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh, Cờ Thi đua của Chính phủ , 

Chiến sĩ Thi đua toàn quốc) và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho các 

tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua hàng năm  của 

tỉnh. 

Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công; tham dự sơ kết, 

tổng kết hoạt động của các cụm, khối thi đua để nắm bắt tình hình và có ý kiến 

chỉ đạo kịp thời; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai các phong 

trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trong 05 

năm qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại 49 cơ quan, 

đơn vị, địa phương. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình 

hình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đánh giá thực tiễn công tác tổ chức, chỉ đạo 

triển khai các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các cấp, các 
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ngành, địa phương và cơ sở; phát hiện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, 

những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo khắc phục và đề ra 

các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi 

đua, khen thưởng. 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các sở, ban, ngành, địa phương cũng 

thường xuyên được kiện toàn và tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền 

tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và thực 

hiện công tác khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện các mô hình 

mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua.  

b) Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng 

Trong thời gian qua, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh thực hiện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 

14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ở cấp tỉnh, Ban Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh là cơ quan hành chính trực thuộc Sở Nội vụ và là cơ quan 

Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, có trụ sở, con dấu riêng 

và tài khoản riêng, giúp Sở Nội vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.  

Ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có 

tham gia thi đua tại tỉnh đều bố trí từ một đến hai cán bộ kiêm nhiệm làm công 

tác thi đua, khen thưởng. Ở các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, cơ quan 

Thường trực của Hội đồng cấp huyện là Phòng Nội vụ và bố trí từ một đến hai 

cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng nhưng phần lớn là kiêm nhiệm. Ở các 

xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ văn phòng kiêm nhiệm làm công tác thi đua 

khen thưởng.  

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

a) Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-

CT/TW, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, vị trí, 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 về cơ sở và được đông đảo quần 

chúng tích cực hưởng ứng tham gia. Từ đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy các 

hoạt động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày 

càng phát triển; chất lượng cuộc sống nhân dân được nâng lên, thu nhập, đời 

sống của người dân được cải thiện; an ninh quốc phòng được tăng cường, giữ 

vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối 

với Đảng, chính quyền. 
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b) Công tác xây dựng thể chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

về thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành nghiên cứu, tham mưu, xây 

dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 

c) Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW, chất lượng công tác khen 

thưởng được nâng lên, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ 

quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các quy định pháp luật về thi đua, khen 

thưởng, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, nâng cao tỷ lệ 

khen thưởng cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, học tập, công 

tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tập trung tháo gỡ, giải quyết tồn động khen 

thưởng thành tích kháng chiến. 

d) Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng thực hiện tốt, tạo sự 

chuyển biến tích cực trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện 

công tác khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc phát hiện, bồi 

dưỡng, nhân điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng. 

đ) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ 

động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng 

điểm. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi 

đua và công tác khen thưởng. Hoạt động cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới và 

ngày càng thiết thực. 

2. Hạn chế 

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

phương, doanh nghiệp vẫn còn mang tính hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua 

chưa cụ thể, rõ ràng; phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng khắp và 

liên tục, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị làm 

hạn chế động lực; một số phong trào thi đua chưa được sơ kết, tổng kết kịp thời 

để đánh giá kết quả thực hiện. 

b) 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. 

Chưa gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 

nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở. 

c) Ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, việc tuyên truyền gương người 

tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến làm chưa thường xuyên, chưa mạnh mẽ; 

công tác xây dựng điển hình tiên tiến, xây dựng và phổ biến mô hình mới, cách 

làm hay còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. 

d) Chất lượng công tác khen thưởng tuy đã được nâng lên nhưng cá biệt 

vẫn có những tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích chưa thật sự 

tiêu biểu. Việc xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập 
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thể nhỏ, đối tượng là cá nhân trực tiếp công tác, lao động, sản xuất ở đơn vị tuy 

đã được quan tâm, song số lượng vẫn còn hạn chế, đặc biệt là khen thưởng cấp 

Nhà nước. Việc bình xét khen thưởng vẫn còn có biểu hiện nể nang, cào bằng. 

Tư tưởng ưu tiên khen thưởng đối với cá nhân là lãnh đạo còn phổ biến trong 

cán bộ, công chức, viên chức. 

 3. Nguyên nhân của hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành do điều 

chỉnh, bổ sung nhiều nên cán bộ, công chức, viên chức người lao động khó nắm 

bắt. Một số quy định hiện hành về đối tượng, tiêu chuẩn tặng danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, được quy định ở 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau gây khó khăn, lúng túng khi triển 

khai thực hiện. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Một số cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, 

công chức, viên chức, quần chúng nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai 

trò, 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, địa phương. 

- Bộ máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng chưa ổn định, luôn 

thay đổi và thiếu thống nhất, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng còn kiêm 

nhiệm nhiều việc khác. Do đó, việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công 

tác thi đua, khen thưởng chưa đảm bảo chất lượng, mang lai hiệu quả chưa cao; 

tham mưu nghiên cứu chỉ mới tập trung vào công tác khen thưởng, chưa chú 

trọng tham mưu tổ chức, phát động các phong trào thi đua và nhân rộng điển 

hình tiên tiến. 

4. Bài học kinh nghiệm 

a) 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. 

b) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu tại các cơ quan, 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. 



14 
 

c) Việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen 

thưởng bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời. Các 

gương điển hình cần được tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng cho mọi người học 

tập noi theo. 

d) 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 công 

tác thi đua, khen thưởng. 

IV. Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU trong thời gian 

tới  

 1.Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai 

trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của 

Bộ chính trị, Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng. 

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. 

3. Phong trào thi đua tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự 

diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, thi đua lao động sản xuất; 

đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh 

minh bạch và thông thoáng; chú trọng bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên và môi 

trường; quan tâm, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; 

phát huy sự năng động, sáng tạo để tận dụng tối đa lợi thế địa phương, đưa Bà 

Rịa – Vũng Tàu phát triển nhanh và bền vững để trở thành một tỉnh mạnh về 

công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; 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. Nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách 

quan, chính xác theo quy định của pháp luật. Chú trọng khen thưởng cá nhân là 

người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu (công nhân, nông dân, chiến sĩ, 

người dân) và các cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác. 

6. Tiếp tục 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. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm, khối 
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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. 

7. 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.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; kịp thời 

phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến làm 

hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào thi đua.  

8. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác thi đua, 

khen thưởng ở các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. Cơ quan và cán bộ được 

giao nhiệm vụ làm công tác thi đua khen thưởng cần phát huy tính năng động 

sáng tạo, chú trọng phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức 

lan tỏa trong xã hội; kịp thời tham mưu hiệu quả về hình thức, phương pháp thi 

đua theo xu thế đổi mới của đất nước nhằm đưa phong trào thi đua trở thành 

hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, góp phần 

tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 
Nơi nhận:  

- Ban TĐKTTƯ;                                                                                                                        
- Thường trực Tỉnh uỷ;                                              
- Thường trực UBND tỉnh;                                             

- Các TV HĐTĐKT tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các CQTƯ, DN tham gia 

thi đua tại tỉnh; 

- UBND các huyện, TP,TX; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 

                    

 

 

 

 

                                                               

 



PHlJ LlJC
0, quan Iy ding tac tbi dua, khen tlnrong tren dja ban tinh

(tir nam 2014 d~n nam 2019)

28/10/2014 UBND tinh Ke hoach thirc hien Chi thi 34-CT/TW ngay
07/412014 cua B(>Chinh tri v€ "Ti€p tuc d6i
moi cong tac thi dua, khen tlnrong"

1.

05/05/2015 H(>idong
Thi dua
Khen

Ten van ban

Ve viec trien khai thirc hien Chi thi so 34-
CT/TW cua B(> Chinh tri v€ tiep tuc d6i
moi cong tac thi dua, khen thu6ng.

3. 2233/QD
UBND

23/1 0/20 14 UBND tinh Quyet dinh Ban hanh Quy dinh ve to chirc
heat dong va binh xet thi dua cua cac cum,
khoi thi dua thuoc tinh Ba Ria - Vfing Tau.

4. 57/20 14/QD
UBND

20/1112014 UBND tinh Quyet dinh Ban hanh Quy che ve quan Iy
cong tac thi dua, khen thu6ng tren dia ban
tinh Ba Ria - Vilng Tau.

Cong van huang d~n tong ket phong trao
thi dua va cong tac khen thu6ng nam 2014.

15/0112015 UBND tinh Chi thi ve viec phat dong phong trao thi dua
yeu nu6c nam 2015, I~p thanh tich chao
mung D<;tih(>iThi dua yeu nu6c tinh Ba Ria
- Viing Tau I§.n th(r IV, D(;l.ih(>i Dang b(>
tinh Ifrn thil V ti€n t6i D<;tihQi Thi dua yeu
nu6c toan qu6c I§.n th(r IX, D<;tihQi Dang
toan qu6c I§.n th(r XII va cac ngay I~ Ian
-trong n~m 20B~---- -- - ----------- .- -

2. 531KH-UBND

Quyet dinh phe duy~t Ke ho<;tchcong tac thi
dua, khen thu6ng nam 2015 cua Ban Thi
dua - Khen thu6ng tinh.

Huang d~n Ve vi~c to chilc ho<;ttd(>ng va
binh xet thi dua cua cl,lm, kh6i thi dua thuQc
tinh.

Quyet dinh ve vi~c ban hanh Quy che to
ch(rc va ho<;ttdQng cua HQi d6ng Thi dua -

S8, ky~ Ngay ban
banb

STT CO'quan
ban hanh

2758-CV/TU 09/7/2014 Tinh uy

5. 2039/SNV.TDK 20/1112014 S6 NQi vu
T

6. 03/CT-UBND

r- --

7. 63/QD-UBND 15/0112015 UBND tinh

8. 06IHDTDKT 26/03/2015 HQi dong
Thi dua
Khen
thuOng tinh

9. 12/QD
HDTDKT



10. 311KH-UBND

11. 33751UBND
TDKT

12. 591KH-BTC

13. 39/2015/QD
UBND

15. 3168/QD
UBND

16. 01lCT-UBND

17. 091KH-UBND

19. 17/CT-UBND

18. 231KH-UBND

14. 84151UBND.SN 04/11/2015 UBND tinh Cong van huang dftn tong ket phong trao
V thi dua va cong tac khen thtrong nam 2015

thu6ng tinh Khen thuong tinh Ba Ria - Viing Tau.

11/05/2015 UBND tinh Ke hoach to chirc giai thuong "Ngon Hai
dang" tinh Ba Ria - Vting Tau I~n thir X -
nam 2015.

18/05/2015 UBND tinh Cong van huang dftn khen thuong tong ket
phong trao thi dua "Chao mung ky niem 40
nam Ngay giai ph6ng mien Nam, giai
ph6ng tinh Ba Ria - Viing Tau".

21105/2015 UBND tinh Ke hoach to chirc Dai hoi Thi dua yeu mroc
tinh Ba Ria - Viing Tau I~ thir IV.

12/10/2015 UBND tinh Quyet dinh Ban hanh Quy dinh ve quan Iy
sang kien co sa tren dia ban tinh Ba Ria -
Vfing Tau.

25112/2015 UBND tinh Quyet dinh ban hanh quy dinh ve trinh nr,
thu tuc cong nhan sang kien, kSt qua nhiem
V\1 khoa hoc va cong nghe phuc V\1 thi dua
khen thu6ng tren dia ban tinh Ba Ria -
Vfing Tau.

12/0112016 UBND tinh Chi thi phat dong phong trao thi dua yeu
nuac nam 20 16, I~p thanh tich chao mung
D?i he>id?i bi~u toan qu6c Ik thu XII cua
Dang thanh cong t6t d~p b~u cu d?i bi~u
Qu6c hoi kh6a XIV va HDND cac cAp; ky
ni~m 25 nam ngay thanh I~p tinh va cac
ngay IS I6n-tiong -nam-2016~- ---- - .-

19/0112016 UBND tiM Ke ho?ch cong tac thi dua, khen thu6ng
nam 2016.

26/02/2016 UBND tinh Ke ho?ch phat dong dqt thi dua thl,Ic hi~n
t6t cuoc b~u cu d?i bi~u Qu6c hOi khoa
XIV va d?i bieu HDND cae cApnhi~m ky
2016 - 2021.

14/07/2016 UBND tinh Chi thi ve vi~c phat dong phong trao thi dua
thl,Ichi~n thtlng 19i nhi~m V\1 phat tri~n kinh
tS - xii hOi nam 2016 va KS ho?ch 05 nam
(2016 - 2020) thea Nghi quy~t D?i hoi d?i



20. 751KH~~~b THUf~(~ 12016 UBND tinh xe hoach phat hien, boi duong va nhan dien<~._y~ hinh tien tien giai doan 2016-2020

21. 22/CT-UBND 30109/2016 UBND tinh Chi thi ve viec phat dong phong trao thi dua
dAyrnanh cong tac cai each hanh chinh nha
mroc tren dia ban tinh giai dean 2016-2020.

22. 341KH
HDTDKT

26110/2016 H9i dong
Thi dua-
Khen
tlnrong tinh

09/1112016 UBND tinh

Ke hoach trien khai thirc hien phong trao thi
dua dAymanh cong tac cal each hanh chinh
nha mroc tren dia tinh giai dean 2016-2020.

23. 9758/UBND
SNV

Cong van huang dfuI tong ket phong trao
thi dua va cong tac khen thirong nam 2016.

24. 34401QD
UBND

01112/2016 UBND tinh Quyet dinh ve viec ban hanh quy dinh khen
thuong phong trao thi dua Lao dong gioi,
lao dQng sang tao tren dia ban tinh Ba Ria -
Vting Tau.

25. 3493/QD- 06112/2016 UBND tinh
UBND

Quyet dinh ban hanh Quy dinh khen thuong
phong trao thi dua cua HDND cac d.p tinh
Ba Ria - Viing Tau nhiem ky 2016 - 2021.

26. 10SIKH-UBND 16112/2016 UBND tinh Ke ho~ch to chuc thlJC hi~n phong trao thi
dua "Tinh Ba Ria - Vfing Tau cung ca nuac
chung suc xay dlJng nong thon mai" giai
do~ 2016 - 2020.

27. 37001QD
UBND

27112/2016 UBND tinh Quyet dinh ban hanh quy dinh ve to chuc
ho~t d9ng va binh xct thi dua cua cac Cl,lm,

- -~.~ -- ~ kh6i thi dua thuQc-tinh BelRia - Vfing Tau. -
(thay th€ Quy€t dinh s6 2233/QD-UBND
ngay 23/10/2014 cua UBND tinh)

28. 03/CT-UBND 24/0112017 UBND tinh Chi thi phat dQng phong trao thi dua yeu
nuac thlJc hi~n th~ng IQ'i nhi~m V\l phat
tri€n kinh t€ - xii hQi nam 2017.

29. l31KH-UBND 08/0212017 UBND tinh Ke ho~ch cong tac thi dua, khen thu6ng
nam 2017.

30. lSIKH-UBND 09102/2017 UBND tinh Ke ho~ch phat dQng phong trao thi dua
chuyen d€ "Giai quy~t nhanh thu tl,lc hanh
chinh cho ca nhan, t6 chuc va doanh



3l. 21/KH
HDTDKT

32. 58/KH-UBND

33. 03'/CT-UBND

34. 20/KH-UBND

35. 77/KH-UBND

36. 2112017/QD
UBND

15/0512017 H<)idang
Thi dua
Khen
thuong tinh

10107/2017 UBND tinh

07/02/2018 UBND tinh

07/02/2018 UBND tinh Ke hoach cong tac thi dua, khen thuong
nam 2018.

02/08/2017 UBND tinh Ke hoach thirc hien phong trao thi dua "Doi
moi, phat trien cac Hqp tac xa nang nghi~p
thea Lu~t Hqp tac xa nam 2012 gop phArr
thvc hi~n tM co cfru nganh nang nghi~p va
xay dl,l'llgnang than mai" giai dOl;lll2017 -
2020.

14/08/2017 UBND tinh Quy~t dinh ban hanh Quy che Giai thu6ng
"NgQnHai dang" tinh Ba Ria - Vilng Tau.

nghiep" tren dia bantinh nam 2017.

Ke hoach tuyen truyen cac phong trao thi
dua yeu nuoc, cac di~n hinh tien tien, rna
hinh rnoi, nhan t6 moi tren dia ban tinh nam
2017.

Ke hoach ta clnrc g~p mat, bieu dirong va
khen thirong trong hoc t~p va lam thea tu
tuong, dao dire, phong each H6 Chi Minh
giai dean 2017-2020

Chi thi phat dong phong trao thi dua thirc
hien thang IQ'iK~ hoach phat trien kinh t~ -
xa h<)inam 20 18, lap thanh tich chao mirng
ky niem 70 narn ngay Chu tich H6 Chi
Minh ra Ioi keu goi thi dua ai quoc
(1116/1948 - 1116/2018) va cac ngay l~ Ian
trong nam 2018.

37. 7676/UBND-VP ~16/08/2017 UBND tinh Cong van v{ vi~c ta chuc Giai thuang
"NgQn Hai dang" tinh Ba Ria - Vilng Tau
l~n thu XI nam 2017.

38. 109/KH-UBND 10/10/2017 UBND tinh Ke hOl;lChto chuc thvc hi~n phong trao thi
dua "Doanh nghi~p Ba Ria - Vilng Tau h<)i
nh~p va phat tri~n"

39. 124/KH-UBND 1311112017 UBND tinh Ke hOl;lChta chuc phong trao thi dua "Ba
Ria - Vilng Tau chung tay vi nguai ngheo -
Khang d~ ai bi b6 ll;liphi a sau" giai dOl;lll
2016 - 2020.
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40 .. 11258!UB~~."~~bj1L2017 UBND tinh
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SNV !._! THI f) JA c:o
toi , .Jrtf_"["]. ~ ;;z:'

V/v t6ng ket phong trao thi dua va cong tac
khen thuong narn 2017.

42. 66/SNV-TDKT 18/01/2018 UBND tinh Cong van lnrong dfrn thuc hien Quy che
quan 11'cong tac thi dua khen thu6ng ban
hanh kern thea Quyet dinh s6 04/2018/QD
UBND ngay 18/0112018.

43. 03/CT-UBND 07/02/2018 UBND tinh Chi thi phat dong phong trao thi dua thirc
hien thang lei K€ hoach phat trien kinh t€ -
xa h9i narn 2018, I?p thanh tich chao rmrng
ky niem 70 nam ngay Chu tich H6 Chi
Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
(11/6/1948 - 11/6/2018) va cac ngay 1€ IOn
trong nam 2018.

44. 291KH-UBND 13/03/2018 UBND tinh Ke hoach phat dong dot thi dua d(lc biet va
t6 chirc cac hoat d9ng chao rmrng ky niem
70 nam ngay Chu tich H6 Chi Minh ra Loi
keu goi thi dua ai quoc - Ngay truyen thong
Thi dua yeu nuac (11/6/1948 - 11/6/2018)

45. 1602/SNV- 07/1112018 SaN(>i vv
TDKT

46. 3836/QD- 28/12/2018 UBND tinh
-- ~ .. - -UBND _. - ---._._- -_._. _-- _.- . - .- _.-._ -

47. 3837/QD- 28/12/2018 UBND tinh
UBND

Cong van hUOng dfrn tong ket phong trao
thi dua va cong tac khen thu6ng nam 2018.

Quyet dinh ve vi~c ki~n toan H9i dong sang
ki€n tinh Ba Ril;C::Vung Diu' - -- _... - -

Quyet dinh ban hanh quy dinh cua H(>i
d6ng sang ki€n tinh Ba Ria - Vung Tau d€
danh gia anh hUOng cua sang ki€n trong
phl:lmvi dp tinh va cap toan qu6c.

48. 131KH-UBND 12/02/2019 UBND tinh Ke ho?ch cong tac thi dua, khen thu6ng
nam 2019.

49. 05ICT-UBND 12/02/2019 UBND tinh Chi thi phM d9ng phong tnlo thi dua thlJC
hi~n thfutg Iqi K€ hOl:lchphat tri€n kinh t€ -
xa h(>inam 2019, I~p thanh tich chao mirng
ky ni~m 50 nam thl,l'chi~n Di chuc cua Chu



50. 2071HD-HDSK 27/03/2019 HQi d6ng
xet sang
kien tinh

51. 411KH-UBND. 12/4/2018 UBND tinh Ke hoach to chirc cuoc thi viet ve "Girong
di~n hinh tien tien, ngiroi t6t viec t6t" tren
dia ban tinh Ba Ria - Viing Tau.

54. 1481KH-UBND 28112/2018 UBND tinh

52. 1222/QD
UBND

53. 27/2018/QD
UBND

55. 134221UBND
VP

56. 13/20 19/QD
UBND

tich H6 ChiMinh (1969 - 2019).

Hu6ng d~n ve viec cong nhan sang kien a
co sa va pham vi anh huang cua sang kien
d~ ap dung trong cong tac thi dua, khen
thuong tren dia ban tinh Ba Ria - Vfing
Tau.

15/5/2018 UBND tinh Quyet dinh Bo sung Diem c vao Khoan 2,
Di~u 3 cua Quy dinh v~ t6 clnrc heat dong
va binh xet thi dua cua cac cum, kh6i thi
dua thuoc tinh Ba Ria - Vfing Tau ban hanh
kern thea Quyet dinh s6 37001QD-UBND
ngay 27 thang 12 nam 2016 cua Uy ban
nhan dan tinh.

04/10/2018 UBND tinh Quyet dinh Bai bo Quyet dinh so
2623/2006/QD-UBND ngay 06 thang 9
nam 2006 v/v thanh l~p Ban Thi dua - Khen
thuong tinh Ba Ria - Viing Tau va Chuang
VIn cua Quy che v~ quan ly cong tac thi
dua, khen thuang tren dia ban tinh ban hanh
kern thea Quy~t dinh s6 04/2018/QD
UBND ngay 18 thang 01 nam 2018 cua

._

UBNDtinh

-,-_. - -

Ke ho~ch phat dQng phong trao thi dua l~p
thanh tich chao mUng kY ni~m 30 nam ngay
thanh l~p - tinh . Ba Ria - Vfing ~Tau
(12/8/1991 - 12/8/2021).

28112/2018 UBND tinh Cong van ve vi~c thvc hi~n phong trao thi
dua "Doan k~t sang t~o, nang cao nang su~t,
ch~t luqng, hi~u qua, hQi nh~p qu6e t~".

13/06/2019 UBND tinh Quyet dinh sua doi, bo sung mQt so nQi
dung eua Quy ch~ Gicii thuang "NgQn Hai
dang" tinh Ba Ria - Vfing Tau ban hanh
kern thea Quy~t dinh so 21/2017/QD
UBND ngay 14 thang 8 nam 2017 cua Uy
ban nhan dan tinh.



59. 1291KH-UBND 03/9/2019 UBND tinh Ke hoach to chirc phong trao thi dua "Can
b(>, cong chirc, vien chirc tinh Ba Ria -
Viing Tau thi dua thirc hien van hoa cong
sa" iai doan 2019-2015.

e . 57.

58.

UBND tinh . Ke hoach to chirc giai thuong "Ngon Hai
dang" tinh Ba Ria - Vfing Tau l~n thir XII -
Nam 2019.

UBND tinh Ke hoach to chirc Dai hoi thi dua, Hoi nghi
di€n hinh tien tien cac cap ti€n toi Dai h(>i
Thi dua yeu mroc toan quoc l~n thir X.
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