
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH BA RjA— 'LUNG TAU Dc 1p  - Tkr  do - Hnh phüc  

S6:.<t1C-UBND Ba Rja — Vüng Tàu, ngày 0 tháng4-nám 2020 

BAO CÁO 

Tng kt phong trào thi dua yêu nurc giai doan 2015 — 2020; 
Phirong hu&ng, nhim vi giai doin 2021 — 2025 

Thirc hin cong van s 11 86TBTDKT-VI ngày 26/5/2020 cüa Ban Thi dua — 
Khen thuâng Trung ucing V/v báo cáo kêt qua cong tác thi dua, khen thu&ng giai 
don 2016 — 2020, UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu báo cáo kêt qua thirc hin các 
phong trâo thi dua, cong tác khen thu&ng cüa tinh trong 05 nàm qua (2015 — 2020) 
và phrnmg hithng, nhim vii cong tác thi dua, khen thuO'ng trong 05 näm tOi (2021 
— 2025), c11 the nhu sau: 

A Phan thir nhat 
DANH GIA T!NH H!NH VA KET QUA PHONG TRAO THI DUA 

YEU NU'OC, CONG TAC KHEN THIJ'NG GIAI DON 2015 - 2020 

I. Nhfrng kt qua dit duc 

1. Cong tác länh tho, chi do, t chu'c v cong tác thi dua, khen thtrô'ng 

Trong nhftng näm qua, Tinh us', HDND, UBND tinh dã tp trung länh dao, 
chi do cap u' Dãng, chInh quyên các cap, các ngành barn sat nhim v11 tr9ng tam, 
trQng diem và thrc tin, cii the hoá nhüng chü truong, bin pháp, triên khai, thc 
hiên có hiêu qua Chi thj sO 34-CT/TW ngày 7/4/20 14 cüa BO ChInh trj ye dôi mâi 
cOng tác thi dna, khen thu&ng; Lut süa dôi, bô sung mOt so diêu cUa Lut Thi dna, 
khen thu&ng näm 2013; Chi thj so 18/201 6/CT-TTg ngày 19/5/2016 cUa Thu 
tuóng Chinh phü ye phát dng phong trào thi dna thc hin thAng lçii nhim vv 

phát triên kinh tê - xã hi näm 2016 và 05 nãm (2016 - 2020) theo Nghj quyêt Dai 
hi di biêu toàn quOc lan thu xii cüa Dãng; Nghj djnh so 91/2017/ND-CP ngày 
31/7/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa 1ut Thi dna, 
khen thu&ng; Quyet djnh so 1730/QD-TTg ngày 05/9/20 16 cüa Thu tuàng ChInh 
phü V/v Ban hành Ké hotch to chüc thirc hin phong trào thi dna "Ca nithc chung 
sirc xây drng nông thôn mâi" giai don 2016-2020; Quyêt djnh so 1258/QD-TTg 
ngày 2 1/8/2017 cüa Thu ttróng ChInh phü ye vic ban hành Kê hoch to chüc thirc 
hin phong trào thi dua "Ca nuâc chung tay vi ngu?ii nghèo — không dê ai bj bô 1ii 
phIa sau"; Kê hoch sO 27/KH-HDTDKT ngày 29/8/2017 cüa Hi dông Thi dna — 
Khen thu&ng Trung hong ye thirc hin phong trào thi dna "Doanh nghip Vit 
Nam hi nhp và phát triên"; Chi thj so 22-CT/TW ngày 23/1/2018 cüa Ban BI thu 
ye viec day mnh các phong trào thi dua yêu nuàc hixàng tâi k' nim 70 nàm ngày 
Chü tjch HO ChI Minh ra 1&i kêu gçi thi dua ái quOc (11/6/1948-11/6/20 18); Quyêt 
djnh sO 733/QD-TTg ngày 14/6/20 19 cüa Thu tithng ChInh phü ban hãnh Ke 
hoch to chirc th%rc hin phong trào thi dna "Can b, cOng chirc, viên chi'rc thi dua 
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thirc hin van hóa Cong s&" giai doan 2019 - 2025. Tr do, nâng cao nh.n thirc, ti.r 
tuâng và hành dng trong cap üy Dãng, chInh quyên và can b, dãng viên. Gn 
trách nhim cüa ngixi dirng dâu trong vic lãnh dao,  chi ctao và t chüc thirc hin 
các phong trào thi dua yêu nijâc nhäm thirc hin thâng lqi nhim vi chInh trj, 
chuyên mon cüa co quan, don vj, dja phuong. 

Tinh ñy, Uy ban nhân dan tinh dã ban hành nhiu chi thj, van bàn chi dao  v 
thi dua, khen thuOng gän vâi triên khai thc hin các nhim v11 phát triên kinh t - 
xa hi, dam bào quôc phOng an ninh và thirc hin Chi thj 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 cüa B ChInh trj ye "Day manh hçc tp và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, 
phong cách Ho ChI Minh"; hoàn thin các quy chê, quy djnh v thi dua khen 
thu&ng nhu: Quy chê quàn 1 cong tác thi dua, khen thu&ng trên dja bàn tinh; Quy 
chê to chirc boat  dng ciim, khôi thi dua; Quy chê xét sang kiên phiic v1i cho cOng 
tác thi dua, khen thuâng; Quy chê Giãi thithng Ng9n Hãi dàng; Quy chê xét tang 
danh hiu 'Cong dan uu tü tinh Ba Rja — VQng Tàu"; Quy djnh khen thung phong 
trào "Lao dng giOi, lao dng sang tao";  Quy djnh khen thuâng phong trào thi dua 
cüaHDND các cap nhiômk' 2016 -2021. 

Trong chi dao,  t chüc phong trào thi dua vai trO, trách nhim cüa cp üy, 
chInh quyên và các cci quan, don vj, nhât là nguii di'rng dâu thrcic the hin rô net 
han, quyêt lit h(m. Duói sir  lãnh  dao  cüa cap ñy, diêu hành cüa chInh quyên, sir 
phôi hqp ch.t chê cüa Mt trn To quOc, các doàn the nhân dan và s1r hithng üng 
tIch circ cüa các tang lop nhân dan trong tinh dã tao  ra dng lrc to iOn trong thrc 
hin nhim vi, dua phong trào thi dua yêu rnrOc cüa tinh len mt tam cao mOi. 
Hang näm UBND tinh dêu ban hành Chi thj phát dng phong trào thi thirc hin 
thäng lqi kê hoach phát triên kinh tê xã hi vàhuOng ñng chào mmg kr nim các 
sir kin iOn diên ra trong nàm; tO chOc tOng kêt phong trào thi dua và biêu throng, 
khen thuOng nhUng diên hInh tiên tiên xuât sac. HuOng üng phong trào thi dua do 
tinh phat dng, các ngành, dja phuong, don vj can cir vào chüc nàng, nhim vi, 
barn sat nhim vl1 tr9ng tam, tr9ng diem, trong tl'rng thai gian, giai doan,  nhftng 
vic khó dê to chüc phát dng phong trào thi dua sat thiic & don vj mInh. Qua dO 
dã tao  dng  lire,  khI the rnanh me, lOi cuôn mci ngi.rOi hang hái thi dua lao dng, 
san xuât phân dâu hoàn thành xuât sac nhim v11 dixçic giao. 

Các co quan, don vj trong tinh du tham gia sinh boat cijm, khi thi dua. 
Day là mt bin pháp quan tr9ng trong lãnh dao,  chi  dao  phong trào thi dua. 
UBND tinh dâ thành 1p các c1im, khôi thi dua trên dja bàn tinh (co 2 c1m và 21 
khOi thi dua vOi 121 dan vj thành viên là các sO, ban, ngành, doàn the, doanh 
nghip, huyn, thành phO, thj xã thuc tinh; ngoài ra, & tang sO, ngành, dja 
phirnng, doanh nghip dã thành 1p 90 ciim, khôi thi dua các phOng, ban, don vj 
trirc thuc, xã, phixang, thj trân). Thc hin theo quy djnh cüa TJBND tinh, hang 
näm cac ciim, khôi thi dua dâ tO chüc k kêt giao ithc thi dua yOi nhung ni dung, 
tiêu chI thi dua cv the, thiêt thiic gän v&i thvc hin thim vv chInh tn di.rçic giao; 
phat dng thi dua và däng k thi dua v&i UBND tinh, Hi dông Thi dua — Khen 
thithng tinh; xay dirng ké hoach,  quy chê hoat dng, triên khai thirc hin các thim 
vi cüa cvm,  khOi; so ket, tong két yà bmnh xét, dê nghj Chü tjch UBND tinh khen 
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thu&ng cho các dcm vj dn du ci1m, khi. Trong hott dng c11m, khi dã có nhftng 
dôi mOi Ca ye ni dung và hInh thirc, mt so ciim, khôi to chüc các hot dng nhix: 
giao km the thao, van hoá van ngh, trao dOi kinh nghim, giói thiu diên hInh tiên 
tiên, các hot dng nhân do, tr thiên... Thông qua các hoit dng cüa các cirn, 
khôi, các don vj thãnh viên dã có diêu kiin giao liru, hQc hôi kinh nghim ye 
chuyên mOn nghip v1j, xây drng tiêu chI và ni dung thi dua phü hçip thiêt thirc. 
Lãnh dao  các s, ban, ngành, don vj và các dja phucmg dã nêu cao trách nhim và 
trrc tiêp tham dr hoat dng cüa các ciim, khôi thi dua. 

Các ngành, các cp, các co quan, don vj, doanh nghip thành lip Hi dng 
thi dua - Khen thithng, Hi ctông khoa hçc, sang kiên, nâng cao vai trô trách nhim 
cüa các thành viên; kin toàn 1ii tO chüc, b may, can b lam cong tác thi dua - 
khen thuàng theo quy djnh, hoat  dng cüa các Hi dông ngày càng có chat luqng, 
né nêp và hiu qua, lam tot vai trô tham miju cho cap u' Dãng, chInh quyên trong 
cong tác thi dua, khen thithng cüa dja phucmg, don vj. Co nhiêu dôi mâi trong to 
chirc phong trão thi dua, bInh xét thi dua, dam bão tInh thông nhât trong th1rc hin 
các quy djnh ye thi dua, khen thu&ng trén dja bàn tinh. DOng thôi tang cumg di co 
s&, t.p trung nhiêu cho chi dao  phong trào thi dua, thâm djnh tnrc tiêp thành tIch 
dat ducic cüa Các tp the, ca nhân. VI 4y, phong trào thi dua duqc day manh  và 
thu&ng xuyên, xét khen thung cho các tp the, ca nhân chInh xác, chat hrçrng hon. 

Cong tác tuyên truyn v thi dfla, khen thithng và gixo'ng din hInh tiên tiên 
trên các phuong tin thông tin dai  chüng duçic quan tam, chi dao;  nhftng ni dung 
Co bàn cüa Chi thj 34- CT/TW, Lut Thi dua, khen thu&ng, các van bàn htràng dn 
thi hãnh cüa trung uang, cüa tinh và cách lam hay, sang kiên mang lai  hiu qua cao 
trong san xuât kinh doanh, phát triên kinh tê, van hoá - xâ hi cüa các guong diên 
hInh tién tiên dugc tang cithng tuyên truyén phô biên. Qua do, dâ gop phân nâng 
cao nhn thi'rc pháp lut ye thi dua, khen thix&ng trong can b, cOng chirc, viên 
chüc, ngi.thi lao dng và các tang lap nhân dan, kjp thai biêu duong nhng tam 
guong xuât sac tiêu biêu trén các 11th virc cüa d&i song xã hi. 

2. Dánh giá kt qua trin khai thiyc hin các phong trào thi dua do Thu 
ttrng ChInh phü phát dng 

a) Phong trào "Ca ntthc chung sfrc xây drng nông thôn mO'i" 

Thrc hin Quyt djnh s 1730/QD-TTg ngày 05/9/20 16 cüa Thu tuang 
ChInh phü ye vic ban hành Ké hoach to chi'rc thirc hin phong trào thi dua "Ca 
nuâc chung S1rc xây drng nOng thOn mói giai doan  2016 - 2020", UBND tinh dA 
ban hành Kê hoach  sO 105/KH-UBND ngày 16/12/2016 tO chirc thirc hin phong 
trào thi dua "Tinh Ba Rja-Vüng Tàu cüng cà nu&c chung süc xây drng nông thOn 
mai" giai doan 20 16-2020. 

Thirc hin K hoach  cüa UBND tinh, cac cp Uy dãng, chInh quyên ti'r tinh 
den co sä dã quan tam chi dao  tO chüc triên khai phong trào thi dua; các sa, ban, 
ngành, doàn the, các huyn, thj xa, thành phô thuc tinh d ban hành các van bàn 
huâng dan to chIrc thirc hin phong trào, k ket giao uâc thi dua dOng thai xay 
dirng nOi  dung, tiêu chI thi dua dê CO CO sâ trong to chüc thirc hin. Thy vào tInh 
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hInh dc thu cüa mi ngành, dja phucing, phong trào thi dua duçic trin khai vói 
nhng chü dê, cách lam riêng phü hçp, song dêu hithng tâi thirc hin các mic tiêu 
là chung s1rc xây drng nông thôn mt each hiu qua. 

Thirc hin chi dao  cüa Ban Chi do các Chucing trInh m11c tiêu quc gia giai 
dotn 2016 - 2020 ye vic to chirc tong két 10 näm Chuang trInh miic tiêu quc gia 
xây dimg nông thôn mói và Ké hoach so 27/KH-HDTDKT ngày 26/9/2019 cüa 
Hi dông Thi dua — Khen thu&ng Trung iiong ye To chirc 1 tuyên dumg diên hInh 
tiên tiên trong phong trào thi dna "Ca nuc chung süc xây drng nông thôn mâi" 
giai dotn 2011 — 2020, UBND tinh dl to chüc Hi nghj tong kêt 10 nám thrc hin 
Chucng trInh m1c tiêu quôc gia xây dirng nông thôn mâi giai doan 2010-2020 trén 
dja bàn tinh. Trâi qua 10 näm to chIrc thirc hin, vri sr chung sirc, vào cuc cüa cã 
h thông chInh trj và các cap, các ngành; sir tham gia tich circ cüa các dôi tuçrng 
doanh nghip, hçp tác xã, cong  dông dan cii và nhân dan, to chirc tin diing,... 
Chuang trmnh xây dijng nông thôn mri tinh Ba Rja — Vüng Tàu dl dat di.rçic nhüng 
kêt qua clang ghi nhn và toàn din ye mci mt di song xà hi. 

Sau gn 10 nàm thirc hin, Chrnmg trInh dâ lam thay di nhn thüc cüa da 
s ngiii dan, lôi cuôn h9 tich crc tharn gia vào xay drng nông thôn mài; gop phân 
phát triên nhanh h thông kêt câu hi tang kinh tê - xã hi i nhiéu vüng nông thôn, 
ni bt là du tu phát triên giao thông nông thôn, thüy lçii, din; dc bit, trong linh 
virc san xuât nông nghip, dl hInh thành sir lien kêt giüa các h dan, tirng buâc 
chuyên dôi sang san xuât hang hóa, tao  ra chuôi lien kêt gän vói tiêu thçi san phâm. 
Nh xây drng nông thôn mói, den nay trên dja bàn tinh dl có nh0ng mô hInh gia 
trai, trang trai, hqp tác xâ, doanh nghip dâu tu manh  vào nông nghip và các mô 
hInh nay ngày càng phát triên; theo do diii song 4t chat, tinh than cüa ngithi dan 
ngày càng duçic nâng cao, môi tri.thng nông thôn diiçic bâo v và câi thin... 

Dn thai dim hin nay, Chrnmg trInh mic tiêu quc gia xây dirng nông 
thOn mâi trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu dl dat dugc mt so kêt qua nhu sau: 
dl huy dng ducic nhiêu nguôn 1irc tham gia dâu tu v1i 11.250 t dOng, trong do 
ngân sách nba nuóc chiêm 26,3%, nguOn yôn huy dng xâ hOi  chiêm 73,7%. Toãn 
tinh có 3 6/45 xa và 01 dcin vi cap huyn duçic cong nhn nông thOn mói, trong do 
có 7 xâ dat  chuân nông thôn mi nâng cao; thu nhp bInh quân dâu ngui tai  các 
xä nOng thôn mâi dat  khoãng 54 triu dônglngi.thi/nam, tang 20 triu dông so vói 
du nhim ki. Chuong trInh mi xä mt san phâm duc tIch circ triên khai, dl có 
trén 100 san phâm a 45 xA vói các loai hInh phong phu, da dng. 

Qua phong trào thi dua dl xu.t hin nhiu nhthig cách mô hInh mâi, cách 
lam hay nhi.r: 

- Mo hInh trang trai Bâu May cüa ông Lam Ng9c Nhâm (xã Hoà Hip huyn 
Xuyên Mc), trOng cay ho tiêu cong  sinh xen canh cü hoài son mang lai  hiu qua 
kinh t cao và dl ducic Ciic Sâ hru trI tu cap giây chuing nhn nhàn hiu. Hang 
nàm Bâu May dêu chü dng vüng nguyen 1iu, nhân giOng Va ma rng din tIch 
tieu Bâu May; xây dirng quy trInh kiem soát ch.t chê cách trOng và chäm soc riêng 
theo hithng hüu c; sang chê nhà màng phoi say tiêu hoàn toàn tr nhiên bang ánh 
nàng mt trai sau khi thu hoach, dem lai  ham huqng dinh duông cao nhât dôi vói 
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h.t tiêu thành phm. Hin tiêu Bu May dã chInh thi'rc thrçic thj truèng Nht Bàn 
don nhn sau khi trâi qua qua trInh kiêm duyt và kiêm soát, thông quan nghiêm 
ngt. San phâm d xuât ban trtrc tiêp vói giá 68 USDIkg tiêu tuth xanh, 100 
USD/kg tiêu do, 1.000 USD/kg tiêu không hat,... Dông thii cting xuât di các thj 
tnrOng khó tInh và yêu câu cao ye chat krçmg nhu M,EU, Dubai v&i müc gap 
nhiêu lan so vâi giá ban trong nuOc, duçic khách hang quôc tê dánh giá cao. 

- Mo hInh üng diing nuôi torn bang cOng ngh tuân hoàn ntróc (RAS) cüa 
HTX NOng nghip Quyêt Thàng (Thành phô Ba Rja). Vol mô hlnh nay, torn duçic 
nuôi trong nhà màng vOi h thông icc nithc tuân hoàn khép kIn, gilip giâm nguy co 
dlch bnh do ãnh hi.rOng tü diêu kin thOi tiêt ben ngoài. Diêu dc bit, mô hInh 
nay tái sir diing duçc nguôn nijOc thai t'r nuôi tOrn, nguôn rnthc thai duçic chây 
tuân hoàn qua các be lang, icc nhäm xir 1 dt chuân truOc khi dua trO 1i ao nuôi 
tái si.'r diing. Cong ngh nay kiêm soát duçic chat 1uçng nguôn nuOc, các thông so 
k thut cüng nhu t 1 oxy trong nithc, tr do giüp giãm thiêu hao hiit con giông, 
näng suât gap nhiêu lan nuoi bInh thuOng, chat luçmg bão darn Va khOng gay ô 
nhiêm môi trithng tir nguôn nuOc. Tong so von dâu tudê nuôi torn bang cong ngh 
RAS trên din tIch ao 2.000rn2 khoing 5 t' dông. Den nay, sau 1 näm thrc hin, 
rnô hInh dtt di.rçic nhUng kêt qua khà quan, nAng suât dt bInh quãn 15 
tânIvijI2.000m2. 

- Xã Son BInh (huyn Châu Dirc) vOi vic trin khai hiu qua phong trào 
"Dãng viên tInh nguyen xây dirng nông thôn mOi", dã dua xâ Son Binh tü 01 xã 
xay dirng nông thOn mOi xuât phát diem thâp, co sO h tang thiêu thôn, dOi sOng 
cUa nguOi dan cOn nhiêu khO khän, den nay, dã có 10 tuyên dithng duçic bêtông 
hOa, thay cho con duOng dat näng b1ii, mua lay trtthc day vOl tong chiêu dài hon 
3 .500m, thàp sang 3 tuyên duOng giao thông vOi tOng chi phi han 200 triu dong. 
Den cuôi näm 2019, xã Son BInh dâ hoàn thành 14/19 tiêu chI nOng thôn rnOi. 

VOi nhüng kk qua dã dt ducic, Hi dng thi dua — Khen th'irOng tinh dä d 
nghj ChU tjch nuOc tang Huân chuong Lao dng h.ng Ba cho 02 tp the và 02 Ca 
nhân; dê nghj Thu tuOng Chinh phü t.ng Bang khen cho 01 cá nhân; ti Hi nghj 
tong két 10 näm Chuong trinh xây dimg nông thOn mOi, UBNT tinh t.ng C thi 
dua xuât sac cho 4 tp the; Chü tjch UBND tinh tng Bang khen cho 35 tp the và 
52 cá nhân có thành tIch xuât sac. 

b) Phong trào "Ci nuc chung tay vi ngtrOi nghèo — không d ai bj bO 1i 
phIa sau 

HuOng üng phong trào thi dua do ThO tithng Chinh phü phát dng, UBND 
tinh cia ban hành Ké hoach sO 124/KH-UBND ngày 13/11/20 17 ye to chtrc phong 
trào thi dua "Ba Rja - Vüng Tàu chung tay yl nguOi nghèo - KhOng dê ai bj bO 1i 
phia sau" giai doan  2016 - 2020. Phong trào thi dua dã thu hOt dOng dâo các co 
quan, tO chic, cá nhan và các tang i&p nhan dan huOng ng tham gia gan vOi 
phong trào thi dua "Tinh Ba Rja - VUng Tàu cüng cã nuOc chung st'rc xay dimg 
nOng thôn rnOi" va cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây dirng nông thôn mOi, do 
thj van minh", "Ngày ci nuOc vi nguOi nghèo hang nam". Phong trào cia có tác 
diing tich c11c, t.o khI the thi dua soi noi, tich circ thirc hin các rniic tiêu gum 
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nghèo bn vtThg trén dja bàn tinh. Các cp u, chInh quyn dja phucTng dã d ra các 
chü trucrng, giái pháp lânh do, chi dto thirc hin nhim vii giãm nghèo; tAng 
ciiông tuyen truyên, vn dng, phát huy sue mnh tong hçip cüa các cp, các 
ngành, M.t trn To quOc, doàn the quân chüng, các tO chüc chInh trj, x hi, cüng 
vói sir no 1rc phân dâu vuon len cüa h nghèo gop phân phát triên kinh tê - xä hi, 
dam bão quôc phàng an ninh trên dja bàn. 

D thc hin phong trào, UBND tinh dâ chi dao  trin khai thc hin dng b 
các chInh sách nhAm giip ngi.thi nghèo vucin len thoát nghèo ben vUng, nhu: h trçl 
vay von tin diing dê phát trién san xuât; h trq dào to nghê cho lao dng thuc 
din h nghèo; h trq giãi quyêt vic lam; h trg tiêp cn y tê; h trçl ye giáo dic, 
nhà &, din, nithe sinh hot và v sinh môi trurng; trçl giüp pháp 1 cho ngi.thi 
nghèo. ..Cac to chüc chInh trj xAhi, các hi doàn the cüa tinh cüng chung tay xay 
drng triên khai nhiêu mô hInh ho trg h nghèo, nguii nghèo, hi viên dã gop phân 
dáng ké trong cOng tác giâm nghèo. Ni dung thi dua tp trung vào vn dng các 
h gia dInh dAng k thi dua doàn kêt giüp nhau giâm nghèo, chü dng vllçYt khó 
vucin len phát triên kinh tê dé thoát nghèo ben vftng, to diêu kin cho các h 
nghèo duqc tiêp can,  thij hi.râng các chInh sách ho trq giâm nghèo cüa Nhà nrn9c. 
Két qua, nhiêu h nghèo, h cn nghèo dA vuon len phát triên kinh tê thoát ngheo; 
vic nhân rng các mô hInh san xuât, phát triên kinh tê dã có hiu qua ti mt so 
dja phucing; các chInh sách giàm nghèo, an sinh xã hi, den an dáp nghia duqc các 
cap, cac ngành triên khai kjp th&i, day dü cho các dOi tucing. Qua 05 nàm, so h 
nghèo giàm lien ti1c; den näm 2020 t l h nghèo theo chuân tinh con 0,8%, theo 
chuân quôc gia cOn 0,1%. 

Qua phong trào, dA xut hin nhiu mO hInh din hInh, cách lam hay, sang 
tao, hiu qua nhu: 

+ Mo hInh "Tang the BHYT cho các trithng hçip khó khän, bnh him 
nghèo" cüa UBND xä SuOi Ngh huyn Châu Due nhAm giüp ngui bnh nghèo 
giám dugc gánh nng chi phi khám cha bnh. Dé thrc hin mO hInh nay, Khôi 
Dan 4n cüa xã dã tIch circ vn dng can b, cOng chuc cüa xâ, nguäi dan và nba 
hão tam dóng gop. Tr khi triên khai mO hInh (thang 1/20 19) den nay, xã dã tn tay 
tay tng the BHYT cho 102 nguii dan tren dja bàn vui tOng so tiên 81 .600.000d. 

+ Mo hInh "H trci sinh k" cüa Hôi Nan nhân chit doe da camldioxin và 
bâo trg xa hi thành phO Ba Rja, thông qua vic cho nhftng h gia dInh n.n nhãn 
CDDC, ngui khuy& tt nghèo hành nghê buôn ban, kinh doanh, chAn nuôi, ban ye 
sO... vay vOn (khOng tInh lãi) dé chän nuôi, buOn ban, kinh doanh, san xuât nhO 
bang ngun Qu5 "VI nan  nhân chat dc da cam và ngui khuyêt tat"  cüa Hi. Den 
nay dâ có 107 luqt h nan  nhân da cam, ngithi khuyêt tt ducic tiêp c.n nguOn von 
vay nay vOi tng s tiên dã giâi ngân l. 522.900.000d. MO hInh dà ducic kiêm 
nghim và khAng djnh tInh thiêt thirc, hiu qua. Hâu hêt các gia dInh tham gia 
chisong trInh du có thu nhp On djnh, cuOc  song duqc câi thin dáng kê. Trong do, 
thành cong nhât là nhóm hành nghê ban ye so, san xuât, kinh doanh, djch vii (quay 
ch.0 cãnh, mua ban kêt hçp sua chfra din thoi di dng) bInh quân dat  tü 4 den 5 
triu dông/tháng. Mo hInh cOn có nghTa xâ hi tIch circ và dã tao  cong an vic 



7 

lam, thu nhp n djnh và b& l thuc vao gia dmnh, nên tam 1 tir ty, mc cam trong 
nn nhân và ngu1i khuyêt tt theo do giám dan, sr n hrc vuon len hôa nhp cong 
dông ngày càng tang. Vic h trçl chàm sóc, giñp d nn nhân da cam và nguii 
khuyêt tt cUng duçic các nhà hão tam, doanh nghip ngày càng thiêt thirc, hiu 
qua. 

Trong 05 näm qua, UBND tinh dã t.ng Bang khen cho 25 tp th, 05 H gia 
dIn và 50 Ca nhân dã cO thành tIch xuât sac trong cong tác giâm nghèo trên dja bàn 
tinh. 

c) Phong trào "Doanh nghip Vit Nam hi nhp và phát trin" 

Nhm hithng 1mg, thirc hin CO hiu qua phong trào thi dua "Doanh nghip 
Vit Nam hi nhp và phát triên" do Thu turng ChInh phü phát dng, dông th&i 
tao dng hrc thi dua sôi nôi trong cong dông doanh nghip, dông hành cüng doanh 
nghip trong vic hoàn thành chi tiêu kinh té - xä hi dêra, UBND tinh dà ban 
hành Kê hoach so 109/KH-UBND, ngày 10/10/2017 ye To chlrc thirc hin phong 
trào thi dua "Doanh nghip Ba Rja — Vüng Tàu hi nhp và phát triên". Dê triên 
khai phong trào thi dua, UBND tinh d clii dto các S&, ngành, dja phtrng triên 
khai quyêt lit và dông b nhiêu giâi pháp dê kjp thii tháo gä nhftng khó khän, 
vithng mac, phân ánh, kiên nghj cho doanh nghip; ban hành chInh sách uu dãi, 
thu h& dâu ttr, cal thin môi tru&ng dâu Vi, kinh doanh; thüc day khâi nghip; cãi 
each thu tiic hành chIrth; tang cithng 1mg diing cong ngh thông tin trong giãi quyêt 
cOng vic; ho trq dào tao,  quãng bá xüc tiên thung mai;  các boat dng h trq 
doanh nghip, to chlrc, Ca nhân trong vic xây dirng và cüng Co thuong hiu duqc 
day manh; lay sir hài lông cüa ngiIYi dan, doanh nghip lam thuâc do hiu qua hoat 
dng. 

D tao  diu kin thun lqi trong hoat dng san xut kinh doanh cüa doanh 
nghip và nhà dâu tu trên dja ban tinh, hang nàm Tinh üy và UBND tinh to chc 
"Hi ngh j Lânh dao  tinh gtp g, dôi thoai vOi doanh nghip và nhà dâu tu" dê lânh 
dao tinh lang nghe các khó khän, vu&ng mac elm doanh nghip trong qua trinh san 
xuât kinh doanh, thrc bin dr an dau tu trên dja ban tinh và tháo gôr khó khän cho 
doanhnghip. Näm 2019, UBND tinh dâ to chic buôi T9a dam vOi chü dé "Dôi 
mi dê phát triên trong länh dao  và kinh doanh" thu hut khoãng 300 doanh nghip 
tham gia; triên khai thrc hin kê hoach  dào  t?o,  bôi du0ng di ngü doanh nhân tinh 
Ba Rja - VQng Tàu. 

Trong cong  dng doanh nghip, phong trào thi dua ducic phát trin manh me 
trén các phuong din: Dôi mói cong tác quãn l, quân trj doanh nghip; áp diing 
khoa h9c, cOng ngh vào san xuât; dam bào an toãn lao dng, thijc hin np thug 
nhanh va day dü. Qua do, nhiéu doanh nghip san xuât kinh doanh dat  hiu qua 
cao, dâu Vi trang thiêt bj hin dai,  ma rng quy mô phát trien san xuât yà nâng cao 
chat lucmg san phâm, dóng gop cong Ich nhiêu han cho xà hi yà nâng cao thu 
nhp cho ngi.thi lao dng. TInh den cuOi nám 2019, trén dja bàn tinh Co 16.142 
doanh nghip trong nuâc cOn dàng k boat dng, trong do so doanh nghip thirc té 
hoat dng ia 12.287 doanh nghip, chiêm khoãng 76% sO doanli nghip cOn dang 
k hoat  dng, dã cap giây chlmg nhn ding k doanh nghip cho 1.252 doanh 



8 

nghip thành 1p mài, tang 3% so cñng ks'. S luvng doanh nghip giài th và tam 
ngimg hoat dng trên dja bàn tinh là 426 doanh nghip, giám 5% cüng kS'  näm 
2018. 

Các mô hInh mOi, cách lam hay trong phong trào: 

+ Mo hInh "H trçl, khuyn khIch doanh nghip si:r diing djch v11 cong trrc 
tuyên" cUa S& Cong thuong: Nhãm gop phân day mnh cãi cách hành chInh, tao 
diêu kin thun lçii cho các hoat dng san xuât kinh doanh trong lTnh vIc cOng 
nghip thixong mi, day manh  thu hut dâu tu trong các ciim cong nghip, nâng t l 
np ho so trirc tuyên tü 50% ion 75%, S dâ triên khai thirc hin dOng b nhiêu 
giâi pháp dê thirc hin mO hInh. Qua do, t 1 ho so np tr1rc tuyOn thuc linh vrc 
So Cong thrnmg quân 1 ngày càng tang. Ciii the, trong nàm 2019, có 4.969 ho so 
np qua mng/6.041 ho so duçc tiOp nhn và giãi quyOt trong näm, chiêm ti l 
82,25%. Nàm 2019, SO Cong thuong là don vi duc UBND tinh dánh giá thirc 
hin có hiu qua cao trong triên khai, cung cap djch vii cong trrc tuyên mi.'rc d 
3,4. Hin SO dâ cung cap djch v11 cong triic tuyOn müc dO 4 trên cOng thông tin 
djch vi trrc tuyên cüa tinh tai  dja chi http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  dOi 
vOi tat ca 122/132 thU tiic hành chInh thuOc  iinh virc Cong Thizang. VOi each lam 
thiOt thirc hiu qua, qua khào sat, SO Cong thuong dã duçic nhiêu doanh nghip 
trong và ngoài tinh dánh giá: "Thu,n tin, nhanh chóng, giãm thOi gian di 'ai  Va chi 
phi hành chinh" và" TrtrOc day khi dOn BO phn tiOp nhn và trà kOt qua np ho so 
phài mat den 90 phUt thI nay vOi vic np ho so qua mOi truOng mng chi mat có 5 
phUt", cho thy sir hài lông rat cao cUa to chirc và cá nhân. Dông thOi, gop phân 
trong vic tang dan ti 1 sU dung djch vi cong trirc tuyên müc dO 3,4 cUa to chuc, 
Ca nhân. 

+ Trong boat dng "H trçl khOi nghip di mOi sang tao",  SO Khoa hçc và 
Cong ngh dà trin khai dng bat  nhiu nhim via, giâi pháp hay, tIch circ nhm h 
trçl các doanh nghip nhô và viira khOi nghip sang tao;  dã thành 1p Van phông 
thUc dy khOi nghip di mOi sang tao  tinh; phM hqp vOi các don vj h trq khOi 
nghip uy tin, t chirc các hOi  nghj, chuong trInh hun luyn, uo'm tao  khOi nghip 
cn thit d h trçl các dir an khOi nghip, hInh thành mang lithi các nhà c vn, 
nhà du tiz cho các doanh nghip khOi nghip và kt ni vOi hO sinh thai khOi 
nghip trong nuOc và quc t. SO dâ th chUc thành cOng 02 cuOc  thi khOi nghip 
dM mOi sang tao  tinh BR-VT (vào näm 2017 và 2019). Ben canh  do, truyn thông 
v khOi nghip di mOi sang tao  duçc trin khai manh  me trên các báo, dài, cng 
thông tin diOn tU tinh, các chuyên d phóng s1r v khOi nghip dugc cung cp d 
ph bin các kin thüc rng räi trong cong  dng khOi nghip. Mng iuOi c vn và 
nba du tu khôi nghip tai  tinh dä duqe hInh thành buOc du vâ dâ có hoat  dng h 
trg thit thirc cho các dir an khOi nghip nhu chuong trInh c van, kt ni nhà du 
tu. Các k& n6i vOi các hO sinh thai khOi nghip trOn các dja phuong, các t chüc h 
trq khOi nghip trong nuOc và quc t duqc quan tam trin khai t&. HO sinh thai h 
trçl khOi nghip di mOi sang tao  cUa tinh dã buOc dAu dixqc hInh thành và phát 
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trin. Nh&ng kt qua h trçl khii nghip sang t.o thai gian qua dã to phong trào 
kh&i nghip rng khp trên dja bàn tinh. Nhiu doanh nghip khii nghip vâi san 
phm t&, dA có nhftng dóng gop vào sir phát trin kinh t - xã hi cüa dja phtwng, 
trâ thành ngun cam hi'mg cho rt nhiu b.n tré tham gia khâi nghip. Tü näm 
2016 ctn nay nhiu dja phuong dã tham khão, tham quan, hçc tp kinh nghim t.i 
tinh nhii: H.0 Giang, Thira Thiên Hut, Ngh An... 

D dng viên tinh thn lam vic cüa các doanh nghip, thüc d.y phong trào 
thi dua trong cong dông doanh nghip tham gia phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh, 
UBND tinh dã to chüc phát dng, xét và trao tang Giãi thi.thng "NgQn Hâi d.ng" 
tinh Ba Rja — Ving Tàu vào nàm 2017 và näm 2919 cho 43 doanh nghip có kêt 
qua san xuât kinh doanh dtt hiu qua cao, có nhiêu dóng gop cho xä hi và cong 
dông. 

d) Phong trào "Can b, cong chfrc, viên chfrc thi dua thijc hin van hoá 
cong s&": 

Thrc hin Quy& djnh s 733/QD-TTg ngày 14/6/20 19 cüa Thu t'iràrig ChInh 
phü ye vic ban hành Ké hoch to chüc thijc hin phong trào thi dua "Can b, cong 
chüc, vién chüc thi dua thi:rc hin van hoá cong sà" giai doan 2019 — 2025. Dé gop 
phân nâng cao van hoá cong so, dao dirc cong v11, tInh chuyên nghip, phong each 
rng xir, lê lôi lam vic chuân mirc cüa di ngii can b, cOng chüc, viên chüc, xây 

dmg nên hành chInh chuyên nghip, minh bach,  hiu qua, vi nhân dan phçic vii, 
UBND tinh dã ban hành Kê hoach 129/KH-UBND ngày 03/9/2019 To chOc thire 
hin phong trào thi dua "Can b, cong chrc, viên chüc tinh Ba Rja — Vüng Tàu thi 
dua thrc hin van hoá cong sO" giai doan 2019 —2025. 

Trong thOi gian qua, phong trào thi dua dã duçic trin khai sâu rng trong 
các Ca quan Dãng, Nba nuOc, tt trn To quôc và các doãn the nhãn dan, l?c 
hxqng vu trang, dan vj sir nghip cong l.p, doanh nghip nhà ni.rOc trên dja bàn 
tinh vOi ni dung, hInh thrc phong phii, thiêt thrc, có tiêu chI rö rang, ci the phü 
hqp các quy djnh cüa Dâng, Nhà nuOc và tInh hlnh thirc tiên cüa tlrng ca quail, don 
vi, dja phixorng. Qua do dä t?o  nhiing chuyên biên math  me ye thüc và hành 
dng; rèn 1uyn, nâng cao thrc, dao  dirc cong vi, dao  due nghê nghip cüa can 
b, cOng chüc, vién chüc, nguOi lao dng; tang cumg k' cucmg, k lut hành 
chInh; phOng chông tham nhüng, thc hành tiêt kim, chOng lang phi, xây dirng 
hinh ãnh di ngü cong chüc, viên chüc tinh Ba Rja - Vüng Tàu guang mâu, tan 
tliy, chuân m1.rc, chuyên nghip, trách thim, k cuong, tan  tInh, than thin; dông 
thOi day math  vic h9c tp và lam theo Vi tuOng Ho ChI Minh thông qua nhung 
vic lam ci the hang ngày và trên các 11th we cong tác, bào dam tInh lien tVc,  hiu 
qua hoat dng cüa các ea quan, to chIrc, tao  môi truOng lam vic van minh, hin 
dai, chuyên nghip, trách nhim, minh bach,  hiu qua, gop phân xây drng h thông 
chinh trj trong sch, vung math,  xây drng Nhà nuOc cüa dan, do dan, vi nhân dan 
phitc vii. 

NhUng din hInh tien tin, mô bIrth hay trong phong trào: 



10 

+ Mo hmnh "Nii cuyi cong s&" nhm h9c và lam theo Bác cüa UBND 
Phu&ng 5 — Thãnh phô VQng Tàu. Qua triên khai mô hInh dä to chuyn bin tich 
crc trong thai d, tác phong lam vic cüa cOng chüc tiB phn mt ci:ra tp trung 
cUa phr?ng. Cong chircniêm n, hôa nhã trong giao tiêp; tn tInh hiiàng dan, giài 
quyêt ho sa lien quan den thu tic hành chInh vâ luôn cô gang giái quyêt h sci cho 
ngui dan mt each sóm nhât có the. Tnróc khi triên khai mô hInh, thu hang v 
Chi so câi cách hành chInh cüa UBND Phithng 5 rat thâp. Nhu nàm 2015, Chi s 
xêp hang cüa phu?mg dirng thu 52/82 x, phiiô'ng trong toàn tinh. Sau khi triên 
khai mô hInh "Nu cuc'yi cong so", Chi so xêp hang ye cãi cách hành chInh cüa 
UBND Phi.thng 5 thay dOi rO ret,  yuan len vj trI thir 3/82 xã, phu?mg (nàm 2016), 
thi'r 5/82 xä, phuOng (2018)... 

+ Mo hInh "Ngày không hçn" cüa UBND xA An Ngãi huyn Long Din. 
Theo do, 4 thu tic có thOi gian giãi quyêt theo quy djnh ti'r 3-5 ngày, bao gôm: Cap 
giây xác nhn tInh trng hon nhân, däng k lai  khai sinh, däng k lai  kêt hôn, dàng 
k laj  khai tà, nêu ngi.thi dan den B phn mt cüa xã An Ngãi dê thirc hin nhCtng 
thu tic hành chInh vào các ngày thu Tu, thu Nãm và thir Sáu hang tuân së dtrçic 
nhn kêt qua ho sa trong ngày. Mo hInh nay duçic thirc hin dông b vOi vic cp 
nht, niêm yet cong khai B chuân thu tc hành chInh áp ding chung tai  xA và các 
quy djnh ye thu ti1c hành chInh, cQng nhu trInh tir, thOi gian giãi quyêt, các khoân 
phi, 1 phi cüa ti'rng lo.i thu tiic tai  B phn mt cOa dê nguOi dan dê tra ciru và 
thirc hin. Không nhung 4y, B phn mt cüa cOn trang,  bj so theo dôi và phiêu 
dánh giá müc dO hài lông dê ngiiOi dan khi den giái quyêt thu tiic hành chinh có 
the gop v thai dO,  cung cách ph1ic vi và thOi gian giái quyêt thñ tic cüa cOng 
chuc. NhO thirc hin dOng bO nhiêu giãi pháp nên thOi gian qua, 100% hO sci hành 
chinh cüa ngisOi dan dêu duçic UBND xâ giãi quyêt dung hçn, tao  duçic sir yen 
tam, tin tu&ng vâ hài lông cüa ngu&i dan. 

3. Dánh giá kt qua các phong trào thi dua do da phuong phát dng 

Ngoài vic tIch circ trin khai các phong trào thi dua yêu nuOc do Trung 
iiong phát dng, Tinh üy, UBND tinh dã phát dng thiu phong trào thi dua yêu 
nithc 0 mçi lTnh v1rc d0i sang xA hOi  vOi nhiu hInh thüc da dng, phong phü, g.n 
v0i vic tip tic dy manh  "HQc tp và lam theo tu tuOng, dao  due, phong each H 
Chi Minh" và thirc hin có hiu qua Nghj quyt s 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 
cua Ban Chp hành Trung uang Dãng v tang cuOng xây drng, chinh dn Dáng, 
ngän chn, dy lüi sir suy thoái v tu tuOng chInh trj, dao  due, li sng, nhng biu 
hin "tçr din bin", "tr chuyn hoá" trong nOi bO; tao khI th thi dua sOi ni và sir 
chuyn bin manh  me trong th%rc hin nhim vii chInh trj cüa t1rng ca quan, dan vj, 
dja phixang, mOt  s phong trào thi dua tiêu biu nhu: Phong trào "Dãng viên tInh 
nguyen tham gia xay drng nông thôn mOi, do thj van minh" nhm gop phn thay 
di din mao  nông thôn, do thj, nâng cao d0i sng vt cht tinh thin cho ngu&i lao 
dng. Phong trào "KhOi nghip di m0i sang tao"  nhm khai d.y sir phát trin 
manh me hO sinh thai khOi nghip, dM mOi sang tao;  khuyn khIch, thác dy doanh 
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nghip nhô và vira khâi nghip, dM mOi sang tao,  dira nhanh các thành tvu  khoa 
h9c và cong ngh vào cuc song. 

Phong trào thi dna "DAy manh  cong tác câi each hành chInh Nhà ntrc trên 
dja bàn tinh" theo tinh thAn Chi thj s 22/CT-UBNID ngày 30/9/2016 cUa UBND 
tinh ducic các co quan, dan vi, dja phuang quan tam trin khai dat  dtrçic nhUng k& 
qua quan tr9ng, gop phAn khAc phiic nhftng han  ch trong thirc hin cOng tác câi 
each hành chInh, giao nhim vi cho các S&, ngãnh, dja phiiang thrc hin. B phn 
tip nhn và trã k& qua tp trung cAp tinh hoat  dng n djnh, t l giãi quyt h 
dung h?n dat 99%; di vi UBND cAp huyn, cAp xã dã t chüc kin toàn và duy 
trI hoat  dng hiu qua theo co ch mt cra, mt c1ra lien thông theo Nghj djnh s 
61/201 8/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü. Ben canh  do, cong tác cài each 
th ch, sAp xp th chi'rc b may, cài each tài chInh cOng, xây dimg va nâng cao 
chAt luçmg di ngü can b, cong chirc, hin dai  hóa hành chInh duçic quan tam thrc 
hin. Vâi nhUng n 1irc không ngi'rng, trong giai doan nàm 20 15-2020, tAt cà k& 
qua các Chi s lien quan dn CCHC du tang hang vuçlt bc so vói nàm 2015. Ciii 
th: Chi s CCHC PAR INDEX xp hang 09/63 tinh, thành ph& dánh dAu 04 näm 
lien tang hang (tAng 26 b.c so vài nAm 2015); Chi s Hiu qua quail trj và hành 
chinh cong cAp tinh PAPI nAm 2019 xp hang 10/63, tang 34 bc so vói nAm 2015; 
Chi so Näng lirc canh  tranh cAp tinh PCI tAng 02 bc so vi nAm 2015 và Chi s 
hài lông cüa ngithi dan di vâi sr phiic vi cüa ca quan nhà nuâc dat  83,7%, tAng 
11,52% so vâi näm 2017, dáp lrng drn7c mlic tiêu dn ht näm 2020 t 1 hài lông 
cüa ngithi dan dat  80% 

D tao  khI th thi dua soi ni trong các ca quan, dan vj, dla  phuang gop 
phân thirc hin thAng igi cac chi tiêu, nhim vçi phát trin kinh t - xã hi cüa tinh 
giai doan  2016- 2020, UBND tinh dã ban hãnh K hoch phát dng phong trào thi 
dua 1p thành tIch chào mirng k' nim 30 näm ngày thãnh l.p tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu (12/8/1991 — 12/8/2021). Day là phong trào thi dna dài han,  trong do UBND 
tinh yêu cAu mi ca quan, dan vj, dja phuong phAn dAu hoàn thành It nhAt 01 cong 
trInh, d an, d tài, san phAm d chào mirng k' nim 30 nAm ngày thành l.p tinh. 

Hu&ng irng phong trào "Chng rae thai nhiia" do B Tài nguyen và MOi 
trueing phát dng, UBND tinh dâ ban hãnh K hoach và t chuc 1 phát dng 
phong trào dn các tAng lap nhân dan trén dja bàn tinh. Dn nay nhiêu ca quan, 
cOng sâ, doanh nghip và nguYi dan dang dAn thay di nh.n thüc, t bO thói quen 
sü diing tüi ni lông, san phAm nhira dung mt lAn d thay th bAng d dung lam tir 
thiên nhiên than thin vOi môi truang. 

Nh&m nâng cao nhn thüc, thrc, trách nhim các cAp, các ngành, các t 
chuc chinh trj xã hi và mci ngixai dan v cong tác dam bào v sinh môi tru&ng du 
ljch, tao  diu kin thun lcii, dem lai  cam giác than thin, thóa mái cho du khách và 
nguôi dan khi tham quan các dim du ljch trên dja bàn tinh, UBND tinh dâ ban 
hãnh k hoach  t chüc phong trào "Xã hi hóa nhà v sinh cho khach du ljch trên 
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dja bàn tinh Ba Rja - Vflng Tàu". Dn nay các ci quan, dcrn vj, t chüc và cá nhân 
dã len dang k tham gia vth 1.200 nhà v sinh cho khách du ljch, gop phn bào v 
môi tri.ring du ljch van minh, than thin và .n tuçing. 

Cüng vOi vic trin khai các phong trào thi dua do Thu tthng ChInh phü, 
UBND tinh phát dng, các sâ, ngành, dja phi.rang dã phát dng các phong trào thi 
dua v&i nhiu hInh thüc da dng, phong phü gan vâi vic thirc hin nhim vi chInh 
trj dugc giao, yéu cu phát trin cüa trng sâ, ngành, dja phrnng gAn vói vic thijc 
hin Chi thj 05-CT/TW cüa B ChInh trj v d.y math  hçc t.p và lam theo tu 
tu&ng, dao  due, phong cách H ChI Minh. Các phong trào thi dua cüa các s&, 
ngành du huàng tài vic nâng cao hiu lirc, hiu qua quân 1 nhà nithc trên các 
1mb virc, tang cucmg k' lut, k' cucing hành chInh, nâng cao cht hrçing phic vçi 
d& vài nhân dan, t chüc và doanh nghip. Tiêu biu nhu: thi dua thirc hin t& 
"Quy tc üng xir", "Thy thuc nhu mc hin" cUa Sâ Y t; "Mi th.y cô, giáo là 
mt tm guang dao  dirc, tr hçc và sang tao"  cüa So Giáo diic và Dào tao;  "K 
cuong, hem chInh, hành dng, sang tao,  hiu qua" cüa SO Van hóa và Th thao; 
"Thi dua lao dng sang tao,  doàn kt, nâng cao chit krqng hiu qua trong thrc hin 
thim vi duçic giao" cOa SO Du ljch; phong trào "Co quan tu pháp dja phuong 
doàn kt, k' cucrng, sang tao,  thi dua d.y nhanh tin d, nâng cao chit krgng, hoàn 
thành xu.t s.c thim vi trng tam cong tác tu pháp näm 2018" cüa SO Tu pháp; 
cuc 4n dng "Phát huy truyn thng, cng hiM tài nang, xl'rng danh B di cii 
H&' cüa B Chi buy Quân sr tinh và B di Biên phông tinh; phong trào "VI an 
ninh T quc" và cuc 4n dng "Xây dirng phong cách nguOi Cong an nhân dan 
bàn linh, nhân van, vi nhân dan phiic vi" cüa Cong an tinh; phong trào "Thi dua 
day t&, h9c t6t, quân l t& và phiic v11 t& hoàn thành xut s&c k hoach  näm 2018 
cüa TruOng Cao ding K thut cong ngh", phong trào "Di mOi phát triM các 
Hqp tác xâ nông nghip theo Lut Hqp tác xã näm 2012, gop phn tái Co cu 
ngành nOng nghip và xây drng nông thôn mOi" giai doan 2017 - 2020 cüa Lien 
mirth Hqp tác xâ tinh... 

Các cci quan Dâng chu tr9ng, tIch crc di mOi t chüc các phong trào thi dua 
huOng vào vic tham mini thirc hin các chü truong iOn, chuong trInh, d an cUa 
Dâng, nâng cao trách thim guong mu cüa mi can b, dãng vien, gop phn xây 
dirng t chüc Dáng trong sach,  vftng  math  nhu: "Nhanh nhy, hiu qua, thuyt 
phic, barn sat thic tin" cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy; "Thi dua tham mini cho cAp 
u lânh dao,  chi 40 xO l có hiu qua các vii an, vi vic nghiêrn tr9ng, phOc tap, 
du 1un xã hOi  quan tam v ni chInh, tham nhüng" cUa Ban Ni chInh; phong trào 
"Dan 4n khéo" cüa Ban Dan vn Tinh üy; 'PhAn dAu hoàn thành xuAt sAc thim 
vlr cong tác T chüc xây dirng Dàng nam 2018" cüa Ban To chOc Tinh ui'... 

Mt trn T quc Vit Nam tinh va các doàn th chInh trj, xã hi tip trc 
nâng cao chAt luccng các cuc vn dng, phong trào thi dua, thu hut dông dão doàn 
vien, hi viên và than dan tharn gia. Các phong trào tiêu biki nhix: Phong trào 
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"Doàn kt, sang tao, thi dua nâng cao näng suit, ch.t h.rqng, hiu qua và hi nhp 
qu& t"; Cuc 4n dng "Toàn dan doàn kt xây drng nông thôn mâi, do thj van 
minh", "Qu vi nguii nghèo", "Nguii Vit Nam uu tiên dUng hang Vit Nam" cUa 
Uy ban Mt tr.n T quc Vit Nam tinh; phong trào "Xanh — Sch — Dçp, bâo dam 
an toân v sinh lao dng", "Lao dng giOi, Lao dng sang tao" cUa Lien doân Lao 
dng tinh; phong trào "Xung kIch xây dirng và bâo v T qu&", "Dng hành vài 
thanh niên 1p than, 1p nghip" cUa Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh tinh; 
"Xây drng gia dInh 5 không 3 sch", "Rèn luyn phm ch.t dto dirc: Tir tin, tr 
trong, trung h.u, dam dang", "Van  dng, h trq ph nU phát trin kinh th bn 
vüng" cUa Hi Lien hip phii nU tinh; phong trào "Nông dan thi dna san xut kinh 
doanh giOi, doàn kt giUp nhau lam giàu và giâm nghèo bn vUng", "Nông dan 
tham gia dam bâo quc phông, an ninh" cUa Hi Nông dan tinh; "Ciru chin binh 
tinh Ba Rja - VUng Tàu 70 ngày hành dng kiu mu", "Ciru chin binh giUp nhau 
giãm nghèo, lam kinh t giói" cUa Hi Ciru chin binh tinh; "Tui cao - guong 
sang" cUa Hi Ngi.ri cao tui g&n vâi cuc 4n dng "Toàn dan chäm sóc, phng 
dtrông và phát huy vai trô ngtr1i cao tui"; "Thi dua day t& hçc t&, h trcl hçc sinh 
nghèo hiu h9c", "Xây drng mô hInh hçc tap"  cUa Hi Khuyn h9c tinh; "Tt vi 
ngu1i nghèo và nan  nhân cht dc da cam" và cuc 4n dng "Mi t chüc, Ca 
nhân gn vâi 01 dja chi nhân do" cUa Hi Chft thp dO tinh... 

Các huyn, thành ph& thj xà tip tijc dy manh  các phong trào thi dua th%rc 
hin các nhim vii, miic tiêu phát trin kinh t, chuyn djch co cu kinh t, quân l 
do thj, cãi each hành chInh, giãm nghèo, giãi quyt vic lam, giü vüng an ninh 
chInh trj, trt tir an toàn xä hi; d.y manh  cong tác giáo dic, y t, van boa xä hi, 
chäm lo câi thin dôi sang cUa nhan dan; dng thi phát dng các phong trào thi 
dua theo dçit, chuyên d nhm tp trung thrc hin tht các nhim vi tr9ng tam, các 
vic khó cn giâi quyt, tiêu biu nhu: thành ph Ba Rja vâi phong trào "Nâng cao 
chit luvng thãnh ph van hoá", huyn Long Din vói phong trào thi dua thrc hin 
mO hInh 03 Han: "Nàng dng han, trách nhim han, hiu qua han"; thj xA PhU M5 
vói phong trào "Thi dua nâng cao hiu qua cOng tác quan l ch.t lizçing các cOng 
trInh xây dirng cor bàn b&ng ngun vn ngân sách"; thành ph VUng Tàu vâi cuc 
vn dng "Hay d rác dUng norm quy djnh, chäm soc và bão v cay xanh"... 

Các phong trào thi dua có mlic dIch, ni dung tieu chI thi dua cii th& rö rang 
dã thu hUt dixçic sir tham gia dông dão cUa can b, cong chüc, doàn viên, hi viên 
và các tng 1rp nhân dan. Tü do dâ có tác dng tIch circ dn vic thirc hin nhim 
vii chInh trj cUa tfrng Ca quan, don v, dja phiiang gop phn thirc hin thng igi các 
chi tiêu phát trin kinh t xã hi cUa tinh. Dn näm 2020, tinh Ba Rja — VUng Tàu 
có 12/15 chi tiêu kinh t, 9/10 chi tiêu mOi trithng dt vâ vuçt Nghj quyêt Dai  hi 
Dãng b tinh ln thir VI dã d ra. Tng thu ngân sách trén dja bàn tinh 5 nàm rnc 
dat 3 84.297 t dng, là dja phuang xp thU 3 câ nuUc v thu ngân sách và dUng 
du trong khu virc Dông Nam b. GRDP bInh quân du ngi.thi näm 2020 dat  7.070 
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USD. Các linh virc giáo diic - dào tao, y t, van hóa và th d%Jc, th thao dat duc 
nhfing kt qua quan trQng; an sinh xâ hi thrçc dam bão, cht krçng cuc sng 
ngräi dan duçic cài thin, nâng cao. An ninh, qu& phông dixcic git vüng, trt tr an 
toàn xâ hi dxçic bão dam. 

3. Cong tác phát hin, b1i dtrô'ng, nhân rng các din hInh tiên tin 

Trong các näm qua, cong tác tuyên truyn, phát hin, bi disng, tng kt và 
nhân diên hInh tiên tiên luon disgc các ngành, các cap, ca quan, don vj trên dja ban 
tinh quan tam chi do gän vói các phong trào thi dua yêu ntxc và có nhiêu chuyên 
biên rô net. UBND tinh dã ban hành Kê hoach so 75/KH-UBND ye phát hin, bôi 
duông, nhân diên hInh tiên tiên giai domn 2016 — 2020; Hi dông Thi dua — Khen 
thu&ng tinh dà ban hành Ké hoch so 21/KH-HDTDKT ye Tuyên truyên các 
phong trào thi dua yêu nuâc, các diên hInh tiêntiên, mO hInh rnói, nhan to mOi. 
Các ca quan, don vj, dja phuong dâ xây dirng ke hotch the dê bôi duông, xây 
dmg các mô hInh m&i, nhân to mOi trong tl'.rng näm và trng giai don, 1ira chçn 
nhItng diên hInh tiêu biêu dê bieu duong, khen thithng, nêu gucxng va nhân rng, 
to diêu kin dê mô hInh, diên hInh phát huy tác dung và là nông cot trong các 
phong trào thi dua i co sâ. 

HInh thi'rc, phuong pháp tuyên truyn, nhân rng gucmg din hInh tiên tin 
duçic các cap, các ngành to chüc phong phü và có nhiêu dôi mâi thông qua sinh 
hoat chi, tO Hti; sinh hoat  các câu lac bO; trong các buôi hp mat, giao luu vi các 
diên hInh tiên tién; trén trang thông tin din tü cüa mt sO s&, ban, ngành, doàn the, 
dja phuong dã ma các chuyên mlrc, chuyên dê, bài viêt ye mô hInh rnâi, nhân tO 
mâi, each lam hay, gixong ngithi tot vic tot. Näm 2019, Tinh u dà to chüc biêu 
duang 15 tp the và 30 cá nhân có thành tIch xuât sac trong Hi nghj 50 nam th%rc 
hin Di chüc cüa Chü tjch Ho ChI Mirth và So két 3 näm thrc hin Chi thj 05-
CT/TW ngày 15/5/2016 cüa B ChInh trj ye "Day mgnh hQc tçp Va lam theo tw 
tzthng, dgo dik, phong cách Ho 0-il Minh ". Nàm 2018, H(i dOng Thi dua —Khen 
thu&ng tinh to chirc cuc thi viêt ye "Gwoi-zg dién hInh tiên tiên, ngirài tot vic 
tOt ", to chüc gp g, giao km gitta mt so Anh hung Lirc hxcing vu trang, Anh 
hung Lao dng vai the h trê, và dc bit dä biéu duong, tOn vinh 30 cánhân tiêu 
biêu, xuât sac trong các phong trào thi dua giai don 2015-2018 trong Lê k' nim 
70 näm ngày Bác HO ra 1i kêu gçi thi dua ái quOc (11/6/1948-11/6/2018). Doàn 
Thanh niên cong  san Ho ChI Minh tinh to chirc "Festival sang tgo tré "nham dng 
vien biêu throng 19 tp the vâ 39 cá nhân có nhiêu giãi pháp, sang kiên, tu6ng, 
mO hInh phát trien kinh tê và có nhiêu dóng gop tich circ cho cong tác Doàn và 
phong trào thieu nhi tren dja bàn tinh. Hi Lien hip Ph nu tinh nhân dip  k nirn 
88 näm Ngày thành 1p Hi LHPN Vit Nam dâ to chirc tuyen throng 15 tp the 
Va 30 cá nhân diên hinh trong phát triên kinh tê, xây dirng hInh ânh nguèi phii rn, 
xây dçmg gia dInh hnh phi'ic, dông thi giao liru vOi 5 dti biêu là nhüng tam 
guong then hInh tiên tien trong thirc hin 2 cuc 4n dng "Xáy dmg gia dInh 5 
khOng, 3 sgch" và rèn luyn phâm chat do dirc "Tzr tin, t trQng, trung hu, dam 
dang", tIch circ phát triên kinh tê yà khâi nghip. Lien doàn Lao dng tinh to chüc 
Hi nghj tuyen throng 115 cá nhân cO thành tIch xuât sac trong phong trào "Lao 
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d3ng giói, Lao d5ng sang tgo".. .O các huyn, thành ph& thj xâ, t chüc biu 
duang các tp the, cá nhân diên hInh tiên tiên, g11ong ngtthi tot vic tot gän vOi 
thirc hin tot Chi thj so 05-CT/TW cüa B ChInh trj ye "Day mgnh hQc tp Va lam 
theo tu tzthng, dgo dá'c, phong cách Ho ChI Minh" và duçic tuyên truyên nhân rng 
trén trang thông tin din tir, trên dài truyên thanh, trong các cuc hçp khu phô, to 
dan phô. . .có sirc lan toà rng, kjp thii, thu hUt dông dão các tang lap nhân dan 
quan tam dã mang 'ai  hiu qua tIch circ. 

Co quan lam cong tác thi dua khen thuâng các cp và các phiicing tin thông 
tin dai  chUng dã phôi hçp ch.t chë trong vic day manh  tuyên truyên, biêu dixcing 
các diên hInh tiên tiên nhu: giâi thiu các tp the, ca nhân diên hInh tiên tiên, mô 
hInh mâi, each lam hay, gxcing ngixi tot vic tot; phôi hqp xây drng, nâng cao 
chat hrqng các chuyén trang, chuyên m1ic "Hoa gii?a dài thuàng", "Song dçp ", 
"HQC tp và lam theo tic ticóng, dgo dic, phong each HO ChI Minh ", "An ninh trt 
tr tinh Ba Rja — Vüng Tàu ". Trong 05 näm qua, có 520 tp the và cá nhân là diên 
hInh tiên tiên dã ducic tuyên tuyên trên các Co quan thông tin truyên thông, nêu 
guong tói toàn the nhân dan. Djnh kS'  hang tháng, tinh dêu có giâi thiu tr 1-2 
gixong dién hInh tiên tiên cUa tinh vâi Ban Thi dua — Khen thuâng Trung uong dê 
tuyên truyên trên Tp chI Thi dfla — Khen thithng và các phixcmg tin truyên thông 
cUa Trung uong. 

Qua các phong trào thi dua, cIA xut hin hang ngàn, hang vtn tAm gucmg 
diên hInh tien tiên, ngu?i tot victôt, mô hInh mOi, each lam hay duc phát hin, 
biêu duong và nhân rng trên nhiêu linh virc cUa d?i sOng xA hi nhu: Thi dua sAn 
xuât, kinh doanh giói; Thi dua lao dng sang tao,  nghiên ciru khoa h9c; CAi each 
hAnh chInh; Dan vn khéo; Dâu tranh phông, chOng ti phm, ma tug; Vuçit len 
hoàn cAnh khó khän de lao dng, san xuât; Tü thin xA hi. . . Các gixong dien hInh 
tieu bieu nhu: 

Trong san xuá't kinh doanh: Nhiu doanh nghip sAn xut kinh doanh hiu 
quA, dóng gop léfn cho ngãn sách cUa tinh, giAi quyêt nhiêu vic lam cho nguai lao 
dng, dóng gop tIch crc cho cong tác ti'r thin, an sinh xA hi cUa tinh nhu: Cong ty 
TNHH MTV XO sO kiên thiet tinh; Cong ty TNHH MTV Thép Mien Nam — 
VNSTEEL, COng Ty TNHH N1ià May Bia Heineken Vit Nam- Chi Nhánh Tai  Ba 
Rja Vüng Tàu, Cong ty CP Sonadezi Châu DUc, Lien doanh Vit Nga 
Vietsovpetro, COng ty Co phân Djch vi Hang hai — Dâu khI Hung Thai, Chi nhAnh 
TOng cOng ty Trirc thäng Vit Nam — COng ty TNHH — COng ty Trirc thAng Mien 
Nam... 

Trong phong trào nOng dan san xu.t kinh doanh giöi, xut hin nhiu tAm 
guong nOng dan diên hinh, sAn xuât, kinh doanh giOi, sang tao,  dam nghi dam lam, 
vâi chI quyet tam vuon len lAm giàu cho gia dInh vA xA hi, diên hlnh nhix: Ong 
Lam Ng9c Nhâm - Giám dOe HTX Nông nghip Thi.rcmg mai  Du ljch Bâu May (xA 
Hàa Hip, huyn Xuyên Mc); Ong Nguyen TrInh — Giám doe Hcip tác xA Quyêt 
ThAng; ông Nguyen VAn NhO - Nông dan xA Phuàc Tinh, huyn Long Diên; Ong 
Hu'nh Trung Thành — GiAm dOe Hçp tác xA Nông nghip vA Djch vii An NhUt; 
Ong Lê Trçng Nghia; nOng dan xA Lc An, huyn Dat Do... 
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Trong phong trào "Phát huy sang kiin cái tié'n k9 thuçt" cüa di ngü k5 su, 
cong nhân, dâ xuât hin nhiêu diên hInh tiên tiên, nhan to tich c1rc có nhftng giài 
pháp, sang kiên, dé tài khoa hc dem Iai  giá tn kinh tê cao cho doanh nghip, to 
chirc, diên hInh nhix: Ong Nguyen Xuân Quang — K sii Xi nghip Dja vt 1 giêng 
khoan, Lien doanh Viet-Nga vietsovpetro, Ong Trân Thai Scm — Giàng viên trung 
Di hçc BàRja— Vflng Tàu; Ong Ma Thành Phucmg - Tnthng phông K5 thut Xi 
nghip Chê biên hái san, Cong ty co phân Thüy san & XNK Con Dào; Ong 
Nguyn Cong Th9 - Cong nhân kéo day tàu, Xi nghip Ca khI-tàu thuyên, Cong ty 
c phân Djch vi hu can thüy san; Ong Nguyen Hoàng Hu'nh- K thut viên 
Cong ty TN}-IH Cãng quôc tê Sài Gôn Vit Nam... 

Trong linh vrc vánhoá — xii h3i: thông qua các phong trào, cuc 4n dng, 
dã xuât hin nhiêu tp the, ca nhân diên hInh tiên tiên tiêu bieu, gop phân tao  r 
chuyên biên trong vic nâng cao dmi song 4t chat và tinh than cüa nhan dan, diên 
hInh nhu: Tnrông THPT chuyên Lê Qu Don; tril&ng THCS Nguyen An Ninh — 
thành phô VOng Tàu; Ap An Lac,  xã An Nhirt, huyn Long Diên; ôngNguyên 
Viêt Giáp, Giám dôc Bnh vin Mat Sm Y tê; Ong Ho Van Hái, Giám doe Trung 
tam y tê huyn Xuyen Mc; Em Nguyen Thj Diu Tiên, Vn dng vién mon Judo; 
Ong Nguyn Tan Bàn, Phó Chü tjch UBND huyn Châu Dirc... 

Trong các phong iraQ cia lyc hrcing vii trang nhán dan, xut hin thiu tap 
th, cá nhân 1p  ducrc thành tIch xut sic, sang tao  trong tham miru, tIch circ trong 
hoat dng phong trào nhu: Thiiçmg tá Lê Thanh Tüng — Phó Tnthng phông Cãnh 
sat hinh sr; trung tá Nguyn Trçng Qu, Di tnthng, Phông Cânh sat diu tra ti 
pham v ma tug; Di u Chu Quang Sang, can b phOng CSGT dã anh dung by 
sinh khi ngàn can <xe diên> trên dix&ng gay tai nan  giao thông; Tiu doàn Cong 
binh 792, Ban CHQS huyn Con Dão; Ong Hoàng Trçng Hip — B Chi buy B 
di Biên phông... 

Trong cong tác xáy dtng dáng, xay dng chInh quyn: Nhiu thm guong 
then hInh tiên tiên trong h9c tQp và lam theo tam gucmng do due Ho ChI Minh, 
trong cac phong trào <<Dan 4n khéo >, <Dâng viên tInh nguyen xây dirng nông 
thôn md, do thj van minh >, <Câi each hành chInh >>..., diên hInh nhu: Trung tam 
Xa hi thuc Sâ Lao dng — Thixcmng binh và xä hi tinh; Ong Büi Vinh Gia - Hun 
1uyn viên trumng CLB bong dá Dream, xã Hôa Hung, huyn Xuyên Mc; Chi bi 
Khu phô 5, Thj trân Ngãi Giao, huyn Châu Dirc; Ong D Van Kiêm, To tnthng t 
dan 4n âp An Hài, xâ L)c An, huyn Dat Do; UBNID huyn Châu due; UBND xâ 
Tam Phuâc huyn Long then... 

Trong phong lrào cña Mt iran  Td qudc Vit Nam và các doân thl chInh t,- j 
xii h5i, xuât hin nhiêu tam guung diên hInh tiêu biêu: Ong Lé Xuân Lam LTVTT, 
Phó Truàng ban Dan chü Pháp lust - Dan tOe Ton giáo Uy ban MTTQ Vit Nam 
tinh; Linh miic Phm Minh Tan, Uy vién Uy ban DKCG Vit Nam, Phó Chü tjch 
Uy ban Doàn két Cong giáo Vit Nam tinh; Dai  dirc ThIch Nhun Nghia, Uy vien 
HOi dOng Trj s11 Giáo hOi  PGVN, Phó Truâng Ban Trj s1r GHPGVN tinh; Ba 
Nguyen Lê Ngân To - BI thu Doàn phithng Long Huang — Tp. Ba Rja; Ba Lê Thj 



17 

Thanh Sang, Chü tjch Hi LHPN xã Bàu Lam, huyn Xuyên Mc; Ong DIn Chàn 
Hôi, thôn Hôa Long, xã Kim Long, huyn Châu Di'rc; Ba Lê Thj Ngoan, Khu phô 
Thnh San, thj trân PhuâcBiru, huyn Xuyên Mc; Ba Nguyen Thj Dju Nga, Chü 
tjch Hi Khuyên h9c thj trân Phü M5, thj xã Phü M5'... 

Trong cong tác tt'r thin, nhân dgo th h5i, xut hin nhiu tm guong sang hêt 
lông vâi hot dng tr thin nhân dao,  guang ngithi tot vic tot nhu: Hi ChU thp 
do tinh; Ong Nguyen Van Nhân — Chü tch Hi nn nhân chat dc da ca/dioxin và 
bâo trg xã hi tinh; Câu lc b SOS Vüng Tàu; Ba Lé Thj Thanh Thüy, Giám dOc 
Ngân hang TMCP Xàng dâu Petrolimex — Chi nhánh VQng Tàu; CLB nhóm máu 
hiêm Rh-; h gia dInh ông Nguyn Tr9ng Minh — khu phô 4, phi..thng PhuOc 
Nguyen, thành phô Ba Rja; Ni su ThIch NU Tiên Lien, Tri trI Tjnh xá Ngçc Drc 
TP VUng Tàu; Lucing y Lê Thanh Tot, Chi hi tri.r&ng Hi Dông y lien phu&ng 4-
5, TP. Vüng Tàu... 

4. Kt qua khen thir&ng cüa tinh Ba Rja — Vüng Thu trong 05 nãm (2015 
—2020) 

Cong tác khen thithng trong 5 näm qua có nhiu di mói v phuong pháp, 
quy trInh bInh xét, thu tllc ho sa khen thuàng. Khen thu&ng dung nguYi, dung vic, 
dung thành tIch, diing tiêu chuân, chat krcing, hiu qua; chü tr9ng khen thi.thng den 
mci dôi ttrqng, moi linh virc hot dng, tat cà các thành phân kinh tê, dc bit là 
ngi.thi lao dng, san xuât trirc tiêp, nguYi dan; ngoài vic thrc hin khen thu&ng 
thu&ng xuyên, dà quan tam han den khen thu&ng dt xuât, kjp thii dng viên, khIch 
1 các to chi'rc, cá nhân cO thành tIch xuât sac, hành dng dung cam trong Cong tác 
phOng, chông thiên tai, djch bnh, dâu tranh truy quét ti phm,... 

Vic th chirc trao tang, dOn nhn các danh hiu thi dua, hInh thrc khen 
thuâng duçic to chrc trang trçng, tiêt kirn, dung quy djnh, CO tác diing dng vién, 
khIch 1 kjp thii, duqc di.r lun xà hi dông tInh. Các nhân to mâi, mô hinh mói, 
cac dien hinh tiên tiên, girang ngithi tot, vic tot duçic phô biên, tuyên truyên kjp 
thii, rng räi trên các phuong tin thông tin di chüng, có tác diing tIch crc trong 
vic nhân ra din ring. 

Vic phong tng và truy tang  danh hiu "Ba mc Vit Narn anh hông" theo Nghj 
djnh so 56/2013/ND-CP ngày 22/5/2013 cüa ChInh phü tiêp tiic duçic trien khai, 
trong 05 näm có 102 bà mc duçic phong tng và truy tang. Sau khi cO Quyêt djnh 
tang thix&ng cüa Chu tjch nuâc, tinh dà to chüc trang tr9ng Lê phong tng Va truy 
tng cho các mc. 

Vâi sr n hrc phn du và thành tIch xut s.c dt duçc, trong 5 nãm qua 
Dáng b, chInh quyen va nhan dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu &rçlc Thu tuàng ChInh 
phü tng C?i Thi dua xuât sac (nam 2018) và 02 lan duçic tng thithng Bang khen 
cüa Thu tu&ng (näm 2017, 2019). Nhiêu tp the, ca nhân ducic tng thuâng các 
danh hiu cao qu: 03 nhà giáo duçc phong ttng danh hiu Nhà iáo ixu ti; 03 
ngh sT duçic phong tng, truy tang danh hiu Ngh si ixu tu; 06 thây thuOc di.rçic 
phong tng dah hiu Thây thuOc nhân dan, Thây thuOc uu tü; 01 cá nhãn ducic 
phong tng danh hiu Ngh nhân uu t1i; 08 cá nhân duçic phong tang danh hiu 
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Chin sT thi ctua toàn quc; 02 Ca nhân diiçic tang thu&ng Huân chixcing Dc 1p các 
hang; 54 tp the và 65 cá nhân chrçc tang thuâng Huân chi.rcing Lao dng các hg; 
42 tp the và 152 Ca nhân duqc tang thuOng Bang khen cüa Thu ti.r&ng ChInh phU; 
71 Ci Thi dna cüa ChInh phil Trong khen thu&ng thành tIch kháng chiên, tinh 
cfing dã tIch clrc rà soát và dê nghj Nhà ni.râc t.ng th.r&ng 279 Huân chi.iang, Huy 
chlxGng kháng chiên các loai. 

Chü tjch UBND tinh dã tang 443 Ca Thi dua xu.t s&c; 1.427 Tp th Lao 
dng xuât sac; 660 Chiên sT thi dua cap tinh; 12.592 Bang khen cho tp the và Ca 
nhân. Trong do, so can b lành dao  cap sâ, ngành, huyn tr& len duc khen thithng 
chiém 10,37%; dôi tuçng Truâng, phó phOng cap sâ, ngành, huyn chiêm 26,87%; 
dôi tuçing là can b, cong chic lam vic trrc tiêp, giáo viên, nhan vién và ngi.rai 
lao dng ducic khen thithng chiêm 62,76%. Ngoâi ra, nhiêu tp the va cá nhân qua 
các phong trào thi dna dã dugc các B, ngành Trung irong tng nhiêu Ci và bang 
khen; các sâ, ngành, doàn the tinh, UBND các cap tang hang ngàn Giây khen và 
danh hiêu Chiên si thi dua co si. 

5. Tmnh hlnh ti chuc b may và di ngü can b lam cong tác thi dna, khen 
thtr&ng 

Hi dng Thi dna - Khen thi.r&ng tinh thu&ng xuyên di.rcc kin toàn. Hi 
dông hoat dng theo quy chê hoat dng trong do phân cong trách nhim phii trách 
khi thi dna cho tmg thành viên HOi  dông. Các thành viên hi dông có trách 
nhim theo dôi, kiêm tra, dOn doe vic to chüc phong trào thi dua a các don vj 
ciim, khôi thi dna dugc phân cong và tham gia doàn kiêm tra giám sat tInh hInh 
thirc hin chü trizang, nhim vi cong tác thi dna khen thu&ng & các don vj, dja 
phirong trong tinh. Djnh k' hang qu, Chu tjch Hi dOng Thi dna - Khen this&ng 
tinh dêu to chuc h9p dê xét khen thu&ng và quyôt djnh các van dê l&n dôi vth cong 
tác thi dna khen thii&ng & dja phucing. Hi dông Thi dna - Khen thu&ng các cap, 
các ngành dã duçic kin toàn, dam báo dung co câu thành phân theo quy djnh cüa 
Trung uong, duy tn hoat dng ne nêp, hiu qua. 

T chuc bt may lam cOng tác thi dua, khen thrning cp tinh: Co c.0 t ch&c 
b may Ban Thi dua - Khen thithng tinh có Trtthng ban, 01 phó Tnr&ng ban, 
phOng Nghip vii và phOng Hành chinh - TOng hcp vâi so 1uçing cong chirc là 12 
nguai và 03 hçip dông lao dng theo Nghj djnh 68. 

O các huyn, thành ph thuc tinh du dã thành 1p Hi dng Thi dua - 
Khen thu&ng cüa trng dja phuong, cci quan thix&ng trirc cüa Hi dOng cap huyn là 
phOng NOi  vii. Môi huyn, thành phO dêu bô trI tü 01 den 02 can bO kiem nhim 
lam cOng tác thi dua, khen thtr&ng. 0 các phis&ng, xâ, thj trân dêu bô trI can b 
kiem nhim lam cOng tác thi dna, khen thithng. 0 các s&, ban, ngành, doà.n the tinh 
dêu dã thành 1p Hi dOng Thi dua - Khen thuâng và bô tn tü 01 den 02 can bO 
kiêm nhim lam cOng tác thi dua, khen thu&ng. 

NhIn chung, dOi  ngü lam cong tác thi dua, khen thu&ng dã diiçic kin toàn, 
chat krcing duçc nâng len dáp 1rng yêu câu, nhim vi cüa cOng tác thi dua, khen 
thu&ng trong tmnh hInh mâi. Tuy nhiên, a mt sO s&, ban, ngành, don vj, dja 
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phuo'ng can b, cong chrc, ngui lam cong tác thi dua, khen th'ir&ng con kiêm 
nhim nhieu vic va thiring xuyén thay dôi, do do chua näm vtthg ye chuyên mon 
nghip v11, dan den nhttng han  chê trong cOng tác tham mxu cho cap üy dâng, 
chInh quyên to chirc các phong trào thi dua và thirc hin cong tác khen thithng. 

II. Dánh giá chung 

1. V tru dim 

- Phong trào thi dua yêu nrncc cüa tinh trong 5 näm qua dã barn sat yêu cu 
nhim vii chInh trj, nhüng mic tiêu kinh té - xã hi, quOc phOng an ninh cüa tinh 
và cüa tüng ngành, tirng cap và dat  duçic nhng ket qua dáng ghi nhn; qua do, có 
tác diing dng viên, giü vng và phát huy truyên thông yêu nuóc, tinh than dai 
doàn kêt dan tc, tInh näng dng, sang tao, tao dng lirc mdi, nhân to mdi, gop 
phân cüng cã nijOc on djnh kinh tê vT mô, kiêm soat lam  phát, dam bâo an sinh xä 
hOi, tüng bu6c on djnh và nâng cao di song các tang lop nhân dan, giü vrng on 
djnh chInh trj, tang cung quOc phOng — an ninh, bâo dam trt tr an toàn xâ hi. 

- Cong tác t chirc, chi dao  phong trào thi dua cüa tinh dã trng bixc ducic di 
mài, ngày càng ch.t chë, thiêt thrc và hiu qua hon; hlnh thirc, ni dung phong 
trào thi dua phong phü, da dng, phü hçip vâi thirc tê cüa dja phiicmg, hoat  dng 
cüa c uan, don vi, sat vi trng ngành, tirng giâi, tao  nên khi the thi dua sôi noi, 
rng khäp dixçc mi tang icp nhan dan huOrng img tIch circ, gop phân hoàn thành 
nhiêu chi tiêu, nhim vii phát triên kinh tê - xâ hi cüa cci quan, don vj, dja 
phixcing. 

- Cong tác khen thithng thai gian qua duc thirc hin kjp thi hon, dam bão 
dung quy trInh, chInh xác, cong bang, cong khai, trong do có chü tr9ng den khen 
thuâng dt xuât, den thành tIch san xuât, sang tao;  khen thu&ng tric tiep cho 
nhing cOng nhân, nông dan, ngu&i lao dng, cong chc vien chüc và ngui dan, 
nhftng ngu?i có thành tich dóng gOp mang iai  hiu qua thiêt th%rc cho s1x nghip 
xây drng và phát triên cüa tinh. 

.& 2. Nhirng khuyet diem, hn che 

Cong tác thi dua, khen thung trong 5 nàm qua có nhiu di mOi, dat  kt qua 
tot, song cOn nhiêu han  ché, khuyet diôm, do là: 

- Vic chi dao,  t chirc phong trào thi dua yêu nuâc a mt s don vj, dja 
phi.rcrng, doanh nghip chixa di vào thc chat, chua thuang xuyen, chua toàn din, 
chiia dOng deu gifla các ngành, linh vrc, các thânh phân kinh té, cOn n.ng ye si 
ket, tOng ket, khen thr&ng. HInh thüc thi dua chua that sr phong phi và da dng, 
xây drng ni dung, chi tiêu thi dua chua sat yâi thrc tien, chiia thiêt thirc, hiu 
qua. 

- Cong tác phát hin, bi dung din hInh tien tin, tuyên truyn neu guong các 
diën hInh ô mQt so don vi,  dja phixcing, doanh nghip chua duc quan tm dCing 
müc, chua có k hoach thuang xuyên, chua phát hin kjp thai, cOn lung tung trong 
qua trinh thirc hin, chua có nhiêu giãi pháp trong bOi duOng, xây dirng và nhãn 
rông dien hIth tien tiên, chua dáp ng duc yeu câu dê ra, hiu qua chua cao 
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- Khen thirâng cho can b lãnh dao,  can b quãn 1 a mt s nth vn con 
nhiêu, cho cong chüc, viên chüc, ngthi lao dng trrc tiêp cOn It, chua tixang xüng, 
nhât là khen thu&ng cap Nba nuó'c; nhiêu dn vi, dja phuong chua xây dirng k 
hoach,1 trInhkhen thu&ng; chua chit trçng cao vic tir phát hin dê khen thithng 
hoc dê xuât cap trên khen thu&ng. Vic bInh xét khen thii&ng cO hic, có noi cOn bj 
dng, chua kjp thii, chat lirqng chua cao. 

- Sir phi kt hçp giita các cor quan nhà nuóc vói U' ban Mt trn T quc và 
các doàn the nhân dan, các to chrc xà hi khác trong vic phát dng, to chirc 
phong trào thi dua, cong tác khen thu&ng chi.ra dáp 1rng yêu câu, cO liic, cO vic 
chua kjp thri, thiêu cht chê. Hi dông Thi dua - Khen thiiâng, Hi dông Khoa 
h9c, sang kiên các cap thy dã ctiicc kin toàn, cUng Co nhung a nhiêu norm chat 
luçrng hoat dng chira cao. 

3. Nguyen nhân nhfrng hn ch& khuyt dim: 

- Mtt s c u Dãng, chmnh quyn và thu tnr&ng co quan, don vj chua nhn 
thüc diing dn, day dü ye vai trO, tác ding to lOn cüa cong tác thi dua, khen thix&ng 
trong giai doan mâi nell chua quan tam lãnh do, chi dao  phát dng và to chüc 
thirc hin cOng tác thi dua, khen thithng, nhât là tO chüc các phong trào thi dua. 

- Nãng lrc can b, cong chirc lam cong tác thi dua, khen thtthng ô các s&, 
ngành, doan th, nhât là cor s& cOn bat cp, chü yêu lam vic theo chê d kiêm 
thim, han  ch trong vic tham mru, dê xuât, huóng dan tO chüc thijc hin các 
phong trào thi dua; cOng tác bôi duOiig, nâng cao kiên thüc chuyên mOn, nghip vi 
v cong tác thi dua, khen thurng chua dugc quan tam nhiêu. 

- Vai trO cüa các th chirc doàn th trong cOng tác thi dua a co sa chua duçic 
chii tr9ng phat huy manh  me. Cong tác kiêm tra, näm bat tInh hInh thijc hin phong 
trào thi dua, cOng tác khen thithng a các don vj, dja phuong chua ducic thirc hin 
thumg xuyên. 

- Cong tác so k&, tng k&, rut kinh nghim, phát hin, bi duông và nhân 
rng diên hInh tiên tiên chua duçyc coi trpng di1ng müc, dng viên khuyên khIch 
chua di.rcrc kjp thai. 

Phn thu hai 
PHIJ'ONG HIXONG, NHIM VV CONG TAC THI DUA KHEN THISNG 

GIAI DON 2021 — 2025 

I. Phu'o'ng htró'ng, nhim vi1 

- Tip tc di mai cOng tác thi dua, khen thuOng theo tu tiRing cüa ChU tjch 
H Chi Minh v thi dua ái quôc "Càng khó khãn thl càng phái thi dua" Va tinh 
than Chi thj 34-CT/TW ngày ngày 7 tháng 4 näm 2014 cüa B ChInh trj ye tiêp tiic 
dOi mói cOng tác thi dua, khen thu&ng, tao  sir chuyên biên manh  me horn na ye 
nhn thüc, tru&c het tr các cap üy, to chüc Dãng, lãnh dao  chInh quyên các cap, 
thu tnr&ng, ngtthi dung dâu các co quan, don vj, qua do tiép tc dôi mai, nâng cao 
chat luçing các phong trào thi dua yêu nuac và cong tác thi dua khen thu&ng. 
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- T chirc các phong trào thi dua g&n vài vic thirc hin nhim vi chInh tn, 
thrc hin mitc tiéu, chi lieu phát triên kinh tê - xã hi cüa t1rng ngành, tirng dja 
phumg, ti'rng don vj co' si; dông thii phong trào thi dua phâi nhàm tp trung giâi 
quyêt nhitng nhirn v11 cong tác tr9ng tam nhu: cái thin môi trrn'Yng dâu tix, giâi 
phóng mt bang dê day nhanh tiên d các dir an, cái cách hành chInh, dào to 
nguôn nhân lijc, xay dimg nông thôn mdi..., dông thai gop phân giãi quyêt nhüng 
van dê nay sinh tü thrc tin nhu: 0 nhim môi trithng, an toàn v sinh thrc phâm, 
phông chông thiên tai, dich bênh, giàm thiêu tai nn giao thông, xóa dói giâm 
nghèo..., qua do gop phân thc hin thàng lqi các mic tiêu, chi tiêu phát triên kinh 
té - xâ hi 05 näm (202 1-2025) theo Nghj quyêt Dti hi Dáng b tinh lan thu VII. 

- Trén Co sO tip tic nghiên ciru, quán trit sâu sc ti.r tu&ng H ChI Minh v 
thi dua yêu nuOc, to chirc các phong trào thi dua và cong tác khen thiz&ng gàn kêt 
vi thrc hin cuc v.n dng "Hçc t.p và lam theo tam guong do drc Ho ChI 
Minh", gop phân nâng cao chat luqng, hiu qua cuc 4n dng, không ngirng nâng 
cao phâm chat chInh trj, do dt'rc cách rnng, can kim hem chInh, chI cong vô tLr, 
phông chông tham nhüng, th%rc hành tiêt kim, chông lang phi, xây dimg Dãng, 
xây dirng nba nuóc pháp quyên xâ hi chü nghia. 

- Tip titc di mâi và nâng cao cht lucing cong tác khen thithng, chng mpi 
biêu hin hInh thirc, bnh thành tjch trong thi dua, khen thithng; thi dua khen 
thuOng thirc sr phâi là dng hrc to lan và là bin pháp quan tr9ng xây drng con 
ngithi mai, tang ctr&ng khen thuâng don vj co s& và ngir&i lao dng trçrc tiêp, kjp 
thi khen thuâng nhng tp the, cá nhãn có thành tich xuât sac trong thrc hin vic 
h9c t.p va lam theo tam gtrong do drc HO ChI Minh và trong dâu tranh phOng, 
chông thm nhüng. 

II. Giãi pháp 

- Tip tic quán trit sau s&c các Chi thj, Nghj quyt cUa Dáng, chInh sách 
pháp 1ut cüa nhà nuâc, tu tuO'ng Ho Chi Minh ye cong tác thi dua, khen thuâng 
nhu: Chi thj sO 34-CT/lW ngày 7 tháng 4 näm 2014 cüa B ChInh trj ye dOi mOi 
cong tác thi dua, khen thii&ng; Lut Thi dua, khen thixâng và các van bàn hrnng 
d to chüc thirc hin nhàm to sir chuyên biên manh  me hon na nhn thüc ye vai 
trO, tam quan trçng cüa cong tác thi dua, khen thuâng" trong giai do.n mói. 

- Tip tic tham muu ban hành các van bàn lath dao,  chi  dao  th1rc hin, c1i th 
hOa chU trirong, chinh sách cüa Dàng, pháp lut cüa Nhà nuóc ye thi dua, khen 
thtr&ng, khOng ngirng nâng cao vai trO quân ly' nhà nuâc ye thi dua, khen thu&ng. 

- Tang cir?mg cOng tác kim tra vic thirc hin các chü tnrong dithng 1i cüa 
Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nirOc ye cOng tác thi dua, khen thirang; khuyén khIch, dng 
viên, nhân rng nhUng mô hInh hay, cách lam tot, chân chinh nhftng vic lam chua 
dOng, kern hiu qua. Dông thai xr l nghiêm mirth nhCtng truang hçip vi phm. 

- Thirang xuyên to chIrc biu duong, ton vinh khen thuàng kjp thai, dung 
ngu&i, dung vic, dung thành tIch dt dugc, darn bão khách quan, cong tam, dan 
chü cong bang, dung 1ut, tang t' l khen thu&ng dOi vâi ngithi lao dng tnirc tiêp, 
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khen thi.xông dt xut. Chü trQng vic phát hin, bi duö'ng, nhân rng các din 
hInh tiên tiên, thüc day phong trào thi dua phát triên, thiêt thc hiu qua. 

- Phát huy vai trô cüa Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xã hOi  tto 
thành phongtrào hành dng cách mng tr giác cüa ton dan, huy dng süc mnh 
cüa cà h thông chInh trj tham gia các phong trào thi dua yêu nrncc và cong tác thi 
dna, khen thithng t?i  tinh Ba Rja — Vüng Thu. 

- Nâng cao chit lucrng hoat dng cüa Hi dng Thi dna - Khen thu&ng, Hi 
dông Khoa hpc, sang kiên các câp.Thuèng xuyên kin toàn to chirc b may, can b 
lam cong tác thi dua, khen thu&ng tü tinh den ca sâ; tang ciing bôi dung chuyên 
mOn nghip vii, nâng cao näng Fçrc, phâm chat cüa di ngü can b dáp ng yêu câu 
thrc hin nhim vi cong tác thi dua, khen thuàng trong giai doan m9i. 

- Nâng cao cht krqng hoat dng cüa các c%irn, khi thi dua, khc phiic các boat 
dng bInh xétthi dua con mang tInh hInh thirc; tiêp t11c xây drng, cüng cô vic chia 
cvm, chia khôi, xay dung tiêu chI thi dna, quy ché thi dna khen thrnrng cüa trng 
ngành, dja phuong nhãm thrc hin tot nhim v chInh trj cüa t&ng ngành, tmg dja 
phucing. 

Trên day là ni dung báo cáo kt qua thrc hin các phong trào thi dna và cong 
tác khen thithng cüa tinh Ba Rja —Vüng Thu trong 05 näm qua (2015 -2020) và 
phung hthng thim vii, giâi pháp thirc hin trong 05 näm t&i (2021 — 2025). 

KInh chuyn Ban Thi dna — Khen ththng Trung iiang tng hçrp.  ?'z 

No'i nhân:  

- Ban TDKT Trung uong (d b/c); 
- Các TV Hi dong TDKT tinh; 
- Ban TDKT tinh; 
- Luu. 

TrnVãnTun 



BiuO1 

o NG KE sO LU'qNG HINH THU'C KHEN THU'ONG J CAC TINH, THANH PHO TRUC THUQC TW 
Tfrnäm2O16-2020 

(Kern theo Báo cáo s 49.—/BC-UBND ngày O—tháng  4  nàm 2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vung Tàu) 

S 

T 
T 

J3i ttrçrng thrçrc khen thirO'ng 

HInh thuc khen thir&ng 

Giy 
khen 

Bang 
khen 
cp 
tinh 

Cy 
thi 
dua 
cap 
tinh 

Chiên 
si thi 
dua 
cap 
tinh 

Co thi 
dua cüa 
ChInh 

phü 

Bang 
khen 
cüa 

TTCP 

Huân 
chuo'ng 

Lao 
dng 
cac 

hang 

Huãn 
chu'o'ng 
B.  

cac 
hng 

Huân 
chuong 
Ho ChI 
Minh 

Huân 
chtro'ng 

Sao 
Yang 

Tãpthë 

PhOng, ban thuc huyn, phOng thuôc SO', ban, 
ngành thuc tinh; UBND xa, phumg và ttrung 
duang 

28 2786 346 37 27 25 

Qu.n, huyn, So', ban, ngãnh cAp tinh va urcing 
dimng 

660 97 24 13 29 

Tinh, thành ph tru'c thuôc 1W 1 1 

2 Cánhân 

Can b, chuyên viên, nhán vién, Cong nhân, nông 
dan, ngl.räi trtrc tip san xut, cong tác 

1393 5758 396 70 8 

TnrO'ng, phO phOng cAp huyn; Tru'O'ng, phó PhOng 
các SO, ban, ngành cAp tinh và tuo'ng dtro'ng 

2468 167 60 21 

BI thu, Phó BI thir, Chü tjch, PhO Chi tjch UBND 
huyn, Giarn dc SO, ban, ngành cAp tinhvà 

flro'ng du'ang 
881 89 21 31 

BI thir, Phó BI thu', Chii tjch, Phó Chü tjch HDND, 
UBND cAp tinh Va trng dirng >< 39 8 3 5 2 

Tôngsô 1421 12592 443 660 62 195 119 2 



Biêu 04 

THÔNG KE sO LUQNG vA DANH SACH CAC cA NUAN 
IMfOC PHONG TLNG DANH fflU CHIEN SI THI DUA TOAN QUOC TU'NAM 2016 - 2020 

(Kern theo Báo cáo s6492-1Bc-UBND ngày &2.tháng  4  närn 2020 cüa Uy ban nhOn dan tinh Ba R/a - Vi2ng Tàu) 

STT Hç vã ten 
Chirc vii, don vj cong tác ti thèi dim durçvc 
phong tng (va chtrc vii, don v cong tác hin 

nay nu khác) 

Nam, 
näm 
sinh 

Nfr, 
nám 
sinh 

S Quyêt d1nh duyc 
phong tjng 

Gui chil 

Nám 2016 

Ong Cu Xuân Khoi 
Hiêu truâng Trixmg THPT Hôa I-Ii, Si Giáo diic và 
Dâo tao 

1957 683/QD...Ug 

2 Ba Vu Thj Nhung 
Hiêu truông Trung THPT Xuyn MOc,  S& Giáo diic 
và Dào tao 

1963 683/QD-TTg 

3 Ong Ngô Thành Phong Giám dc Bnh vin Tam than, Sâ Y t 1960 2279/QD-TTg 

Närn 2017 

Ong Nguyn Van Th 
Phó Hiêu trithng Trithng THCS Nguyn TM Djnh, 
huyn Long Din 

1962 1459/QD-TTg 

2 Ong D Hthi Hin 

Giám dc Trung tam tJng dpng tin b khoa h9c và 
cong ngh, Sâ Khoa hçc và Cong ngh (C'hzc vu 
hin nay: Phó Giám a'c Sá Khoa hQc và Cong 
nghe) 

1976 1459/QD-TTg 

Näm 2018 

Ba Vu Thj Viêt Hoa 
Hiêu tmâng Tnxing Tiu hc Quang Trung, thành 
phO Vfing Tàu 

1971 96/QD-TTg 

Näm 2019 

Ba Pham Thj Yn 
Hiêu trumg Tru?rng Mam non Hoa Hng, huyên 
Long Diên 

I 96 284/QD-I'Tg 

2 Ba Nguyn Thi PIuring 
Hiêu truâng TrtxOng Mm non Anh Di.rcmg, thành 
phô Vüng Thu 

1 966 1 964/QD-TTg 



- 'lUNG TAU Biu 05' 

H(P SO LUONG, C(J CAU CONG CH(rC LAM CONG TAC THI DUA, MIEN THIJ'(NG CAC cAl 
(Kern theo Báo cáo s6A_—/BC'-UBND ngày 02tháng -'nárn 2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu,) 

Tong s CBCC lam cong 
tác TDKT cac cap 

Tinh dpHuyn Câpxã 

T6ng 
s 

Chuyên 
trách 

Kiêm 
nhiêm Irn 

Nfl N 

TrInh do 
Nãm côn 

tác 
So 

1ucng 
Nam Ntr 

TrInh do NAm cong tác 

So 
Iu'cmg 

Vj trI kiêm nhim 

DH 
trci 
len 

CD, 
TC 

Drâi 
05 

fl&fl 

Trên 
05 

fläfll 

DII 
Ira 
len 

CD,  
TC  

Duâi 
05 

näm 

Trên 
05 

näm 

Van 
phOng 

Thng 
ké 

Van 
hOa 

Vj trI 
khác 

104 12 92 11 3 8 10 1 4 7 11 2 9 10 1 6 5 82 16 26 4 36 
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