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I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI, Ý NGHĨA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC 

VÀ TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC 

1. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc  

- Hoàn cảnh ra đời: Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, thực 

dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần 

nữa. Trước vận mệnh đất nước ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, với thù trong, giặc 

ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức 

rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để 

thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng là: Xây dựng và bảo vệ chính quyền 

cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống 

nhân dân. Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra 

sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn 

hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, xác định rõ: “… mục đích thi 

đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành 

công”. Ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Để 

tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức mạnh của 

các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 04/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 258/QĐ-TTg “Về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày 

Truyền thống thi đua yêu nước”.  

- Ý nghĩa: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác 

dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy 

truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy 

sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt 

trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc luôn 

thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt 

Nam đến thắng lợi vẻ vang. Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng với nhiều bài nói, bài 

viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong 

trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ 

sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - 

khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày 

nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái 

quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận 

và thực tiễn sâu sắc.  
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2. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nƣớc  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp 

thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin về thi 

đua, về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của 

dân tộc, cùng đường lối và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam.  

- Về quan điểm: Theo Người, thi đua là một trong những biện pháp của quá 

trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi đua không chỉ khơi dậy 

tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con 

người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và 

tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều 

hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn 

và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là 

những người yêu nước nhất”.  

- Về mục đích thi đua yêu nước: Là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của 

mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể.  

- Về nội dung thi đua yêu nước: Phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực 

hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng 

vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản 

thiết thực của Nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hằng ngày của mỗi người.  

- Về cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh 

“Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”; 

các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh 

thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn 

cách mạng.  

- Về phương châm thi đua yêu nước: Người chỉ rõ: “thi đua chứ không phải 

ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao, 

“giúp đỡ những người và những nhóm còn kém theo kịp mức cao hiện nay”; thi 

đua phải gắn liền với công tác khen thưởng; khen thưởng là kết quả của phong trào 

thi đua; khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và 

thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục.  

Cùng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác thi đua, khen thưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước 

có ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng các phong trào thi đua yêu nước 

và công tác khen thưởng; lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 

đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không quản hy sinh gian khổ, sẵn sàng đem hết trí tuệ, 

sức lực phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 
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1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua 

UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện các phong 

trào thi đua để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2020; ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các quy định của Nhà 

nước về công tác thi đua, khen thưởng để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.  

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, 

UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, bao gồm: Phong trào 

“Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; phong trào 

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 

2016 - 2020; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Chỉ đạo thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào 

thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; sơ 

kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; tổng kết 

phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía 

sau” giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW 

ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen 

thưởng”; tổng kết đánh giá 13 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh.  

Ngoài các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong 5 năm 

qua, tỉnh Bắc Kạn đã phát động thi đua thường xuyên hàng năm; phát động các đợt 

thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh 

(01/01/1997 - 01/01/2017); 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi 

đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn 

(24/8/1949 - 24/8/2019); 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2020); 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1990 - 

11/4/2020); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại 

hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần 

thứ V... Hưởng ứng phát động thi đua thường xuyên hàng năm, các đợt thi đua cao 

điểm của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tổ chức xây dựng kế hoạch và có 

các giải pháp cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện. Các phong trào thi đua đã tạo 

được sức lan tỏa sâu rộng, khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ, công chức, 

viên chức, người lao động phát huy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo trong công 

tác, chiến đấu và lao động mang lại hiệu quả, hiệu suất cao trong thực hiện các 

nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương. 

2. Kết quả triển khai các phong trào thi đua 

2.1. Các phong trào thi đua do Trung ương phát động 

* Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ (tại 

Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016); Kế hoạch của UBND tỉnh về việc 
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tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và 

của tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã quan tâm gắn việc thực hiện 

các nhiệm vụ, phong trào thi đua hằng năm với việc thực hiện các chỉ tiêu của 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới theo hướng thiết thực, 

hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, khơi 

dậy tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, giúp nhau phát triển kinh tế xây dựng 

nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã 

tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng 

nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả. Điển hình như cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “5 không 3 

sạch”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân tỉnh; phong 

trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”, “Phụ 

nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi” 

của Hội Cựu chiến binh tỉnh; phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, xây dựng 

công trình “Thắp sáng đường quê”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay xây 

dựng nông thôn mới” của Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các 

huyện, thành phố, các xã đều thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020, trong đó có nhiều thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng 

cấp tham gia. Các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc 

xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ 

nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Qua phong trào 

thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, 

phát triển kinh tế để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia hiến đất 

làm các công trình công cộng; đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng 

nông thôn...  

* Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 

lại phía sau” 

 Các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Phong 

trào đạt được nhiều kết quả. Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã hưởng ứng Phong 

trào như tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Qu  Vì người nghèo, đóng góp công 

sức, tạo việc làm, hỗ trợ vốn, đào tạo tập huấn k  thuật cho các hộ nghèo, hộ cận 

nghèo để từng bước cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo 

bền vững tại địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 

đã vận động nhân dân, vận động hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào 

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

minh”. Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh lựa chọn sản phẩm tham gia chương trình 

tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do Trung ương Hội Nông dân tổ chức; tổ 

chức liên kết với các doanh nghiệp cung ứng phân bón và giống, các loại chất 
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lượng cao, giá thành hợp lý, tham gia triển khai các dự án, mô hình trình diễn, ô 

mẫu khảo nghiệm về sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi sản xuất tại Việt Nam 

cho năng suất, chất lượng cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp 

tục duy trì hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng kế hoạch giúp hội 

viên phụ nữ nghèo, hướng dẫn các cấp Hội đến thăm hộ gia đình, phân tích nguyên 

nhân nghèo, phân công cán bộ đến các chi hội để hướng dẫn hội viên tại hộ gia đình 

theo phương pháp cầm tay chỉ việc. Các cấp Hội đăng ký giúp hàng nghìn lượt hộ 

nghèo, trong đó giúp hơn 700 hộ nghèo đứng chủ tham gia các lớp tập huấn k  thuật 

chăn nuôi lợn, gà; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tham gia mô hình “Ngân hàng 

bò”, “Lục lạc vàng”… Tại các thôn, bản, tổ dân phố, cộng đồng dân cư đã đoàn kết, 

giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, có các hình thức hỗ trợ, tạo việc làm 

cho người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 

 Ngoài ra, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã vận động các tổ chức, các 

nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng và đưa vào sử dụng hàng trăm nhà Đại đoàn kết cho 

người nghèo trị giá hàng tỷ đồng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức trao tặng 

hàng nghìn suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách với tổng giá trị hàng 

chục tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Thông 

qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong 

sản xuất, kinh doanh giỏi, hình thành nên các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, 

gia trại, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang 

lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. 

 * Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và Kế hoạch triển khai của  

UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố đã triển khai 

có hiệu quả việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm 

gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường với các tỉnh bạn 

thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp địa phương tham gia tiến trình hội nhập và phát triển. Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động xuất bản, tái bản các ấn phẩm du lịch 

như cẩm nang du lịch, tập gấp, đĩa DVD…; xây dựng chuyên mục “Du lịch Bắc 

Kạn” phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; phối hợp xây dựng 

các phóng sự, video, ký sự về du lịch Bắc Kạn trên sóng truyền hình Việt Nam, các 

bài viết trên báo mạng, báo điện tử, website... Ngoài ra, các cơ sở lưu trú, khách 

sạn và các đơn vị lữ hành tự xây dựng chương trình tuyên truyền, quảng bá trên 

mạng internet; tham gia các hội nghị xúc tiến du lịch, liên kết phát triển du lịch 

Bắc Kạn tại các tỉnh, thành phố; tổ chức và tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch, 

sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong khu vực và cả nước; tham gia Chương trình 

“Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” và “Ngày hội văn hóa, thể thao và du 

lịch các dân tộc vùng Đông Bắc” luân phiên hằng năm tại các tỉnh. Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển 
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khai thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất của 

các tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở chế biến dong riềng, sản xuất miến dong trên địa 

bàn tỉnh nhằm thúc đẩy sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm 100% các 

tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở chế biến có nhu cầu đều được tiếp cận với các chính 

sách hỗ trợ của tỉnh. Sở Công Thương thường xuyên dự báo nhu cầu của thị trường 

về sản phẩm hàng hóa đến các doanh nghiệp tỉnh, rà soát, hệ thống hóa các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến doanh nghiệp; tham mưu bổ sung, 

hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách công nghiệp - thương mại trên địa bàn tỉnh; 

tổ chức các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, tổ chức các sự kiện xúc tiến 

quảng bá các sản phẩm nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với các tỉnh 

trong và ngoài khu vực; xây dựng thương hiệu và bảo vệ thương hiệu, sở hữu trí 

tuệ sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của tỉnh... Các cơ quan chức năng đã hướng dẫn 

các địa phương xây dựng, quản lý nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm hàng hóa và 

quảng bá thương hiệu.  

* Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” 

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ (tại Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019) và Kế hoạch tổ chức 

thực hiện Phong trào của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức 

và người lao động về văn hóa công sở. Thông qua các phong trào “Thi đua xây 

dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, “Thi đua thực hiện kỷ 

cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, công chức, viên chức, người lao động 

tại các cơ quan, đơn vị đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo 

đức, lối sống; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuyên nghiệp 

về chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách 

nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, 

phù hợp; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và 

địa phương phát động, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công 

khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết 

công việc, thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của 

đơn vị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo các đơn vị 

nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, luôn gương mẫu, thường 

xuyên quán triệt, giáo dục, tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao 

động thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành 

nghiêm quy chế làm việc, các quy định về văn hóa công sở. Hằng năm, công chức, 

viên chức các cơ quan, đơn vị địa phương đã có nhiều sáng kiến, cải tiến phương 

pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác như: “Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong điều tra xã hội và xác định chỉ số cải cách hành chính của các 

sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn”; “Giải pháp sắp xếp, kiện 

toàn tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ”; “Cải tiến quy trình 
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ISO nội bộ để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành 

chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng”; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng thu hút 

nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2021”; “Một số giải 

pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt 

động công vụ giai đoạn 2016 - 2021”...  

2.2. Các phong trào thi đua do tỉnh và các cơ quan, ban ngành địa phương 

phát động 

* Phong trào thi đua trong phát triển kinh tế  

Các phong trào thi đua trong sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp, lĩnh 

vực thương mại, dịch vụ như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết 

giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; 

“Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, Liên hiệp 

hợp tác xã”; “Toàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn chung sức thực 

hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới” mục tiêu thi đua hướng vào 

thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác tiềm năng đất đai, ứng dụng k  

thuật, công nghệ tiến bộ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 

nông nghiệp... đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực, 

góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 đạt 6,6%/năm, đạt mục 

tiêu kế hoạch đề ra, tăng 0,6% so với giai đoạn 2010 - 2015; GRDP đến năm 2020 

ước đạt 13.458 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người 

năm 2020 đạt 40 triệu đồng/người, tăng 1,9 lần (18,9 triệu đồng) so với năm 2015. 

Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ, 

công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp.  

* Phong trào thi đua trong phát triển văn hóa - xã hội  

- Lĩnh vực giáo dục - đào tạo 

Ngành Giáo dục và Đào tạo thường xuyên thực hiện tốt các phong trào thi đua 

“Dạy tốt, học tốt”,“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”gắn với cuộc vận động 

“Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực”… qua đó đã góp phần quan trọng trong 

việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề, lương tâm trách 

nhiệm nghề nghiệp, tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy vì vậy chất lượng 

học sinh nói chung, học sinh giỏi các cấp nói riêng và xây dựng trường chuẩn quốc 

gia ngày càng nâng cao góp phần tích cực vào kết quả của ngành giáo dục tỉnh Bắc 

Kạn. Tỉnh duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo 

dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập xóa mù chữ 

mức độ 1. Quy mô, mạng lưới trường, lớp, các cấp học, bậc học phát triển đồng 

đều và ngày càng được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với thực tế. Tỷ lệ huy động trẻ 3 

- 5 tuổi đến trường đạt trung bình 99,6%; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,8%; tỷ lệ 

tốt nghiệp trung học phổ thông giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 90%. Số học sinh đỗ 
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đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Trong giai đoạn 2016-2020, có thêm 44 trường 

được công nhận đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác xã hội hóa giáo 

dục được thực hiện khá hiệu quả, nhất là đối với giáo dục mầm non. Hệ thống giáo 

dục mầm non ngoài công lập tại các đô thị đã có bước chuyển biến tích cực với 55 

nhóm trẻ tư thục, góp phần giảm đáng kể áp lực về biên chế và ngân sách. Trong 5 

năm qua đã có 595 đề tài được Hội đồng nghiên cứu khoa học của tỉnh và ngành 

giáo dục và đào tạo nghiệm thu, nhiều sản phẩm, giải pháp, sáng tạo k  thuật của 

học sinh được đánh giá và đạt thành tích cao trong các Hội thi. Trong 5 năm qua có 

1.308 cá nhân, 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, 

sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt - Học tốt” được các cấp ghi nhận, biểu dương, 

khen thưởng; có 339 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc học mầm non, bậc tiểu học và 

bậc trung học phổ thông; 21 em đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia.  

- Lĩnh vực y tế 

Các phong trào thi đua hướng vào mục tiêu thực hiện tốt 12 điều y đức của 

ngành, làm theo lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”, quy tắc ứng xử, thực hiện 

phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài 

lòng người bệnh” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, y bác s  trong ngành tích cực hưởng ứng các phong 

trào thi đua, chủ động trong học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. 

Các đơn vị thường trực cấp cứu 24/24h; công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt 

trên 100%. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập từng 

bước được nâng lên. Các hoạt động phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng cho trẻ 

em, bảo đảm an toàn thực phẩm, khám điều trị cho bệnh nhân HIV, điều trị 

Methadone được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đặc biệt là thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác 

nghiên cứu khoa học, ứng dụng k  thuật công nghệ y học tiên tiến, công nghệ tin học 

vào quản lý, hoạt động chuyên môn có hiệu quả, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học 

và sáng kiến, cải tiến k  thuật được nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, 5 năm qua 

toàn ngành đã có trên 200 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng nghiên cứu khoa 

học của tỉnh và ngành nghiệm thu, có 06 bác sĩ được phong tặng danh hiệu “Thầy 

thuốc ưu tú”. Qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến được ngành Y tế và các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương.  

- Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao 

Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu 

như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai 

rộng khắp và có hiệu quả ở các địa phương. Các giá trị văn hóa truyền thống của 

các dân tộc trong tỉnh từng bước được bảo tồn, phục dựng đưa vào sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng làm phong phú thêm nền văn hóa của tỉnh, góp phần đáp ứng nhu 

cầu hoạt động văn hóa, tinh thần và sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời 

quảng bá, giới thiệu hình ảnh về quê hương đất nước và con người Bắc Kạn, tạo 

điều kiện cho phát triển du lịch. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng đã phát 

triển sâu rộng cho mọi đối tượng, các loại hình tập luyện thể dục, thể thao được 
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thành lập dưới nhiều hình thức như các câu lạc bộ, các điểm tập luyện thể dục thể 

thao trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư....Thể thao thành tích cao với các môn 

chủ lực như Taekwondo, Điền kinh, Bắn cung, bắn nỏ, Boxing đã tham gia thi đấu 

tại các giải khu vực và toàn quốc; trong 5 năm qua, tỉnh đã tuyển chọn các đoàn vận 

động viên tham gia các giải toàn quốc và khu vực đã giành được 107 huy chương, 

gồm: 21 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc, 69 Huy chương Đồng; 59 giải 

thưởng, gồm: 21 giải nhất, 14 giải nhì và 24 giải ba. 

- Lĩnh vực thông tin và truyền thông  

Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền kịp thời, hiệu quả, đưa tin, phản ánh toàn diện về tình hình chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề dư luận quan tâm. Tỷ 

lệ hộ dân nghe được chương trình phát thanh và xem được truyền hình đạt 100%. 5 

năm qua đã có 525 tác phẩm tiêu biểu của các phóng viên truyền hình đạt các giải 

A, B, C tại Liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Kạn, 14 tác phẩm đạt giải tại 

Liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc...Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin 

được đầu tư, nâng cấp; các dịch vụ bưu chính, viễn thông đều có bước phát triển 

mạnh mẽ, hiện đại và tương đối rộng khắp, các dịch vụ thông tin ngày càng đa 

dạng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Hiện nay, 100% xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh được phủ sóng di động, kết nối Internet băng rộng cáp quang; 

mạng di động 3G, 4G đã phủ sóng rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung cấp 

kết nối mạng mọi lúc, mọi nơi.   

- Lĩnh vực khoa học - công nghệ 

Trong 5 năm qua, ngành Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện 37 đề tài, 

dự án. Nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị được ứng dụng trong sản xuất và đời sống đã 

góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế 

của tỉnh. Công tác xây dựng chứng nhận chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể được quan tâm, 

qua đó đã góp phần tuyên truyền quảng bá có hiệu quả các sản phẩm tới người tiêu dùng. 

Thời gian qua đã có nhiều đề tài, dự án, sáng kiến, giải pháp cải tiến k  thuật được áp 

dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao, bước đầu hình thành sản phẩm hàng hoá cung 

cấp cho thị trường, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo 

và từng bước vươn lên làm giàu cho người dân.  

*  Phong trào thi đua trong lĩnh vực nội chính 

- Phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính 

Công tác cải cách hành chính được thường xuyên quan tâm. Trong 5 năm 

qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện rà soát 2.442 thủ tục hành chính (TTHC), 

kiến nghị Trung ương đơn giản hóa 281 TTHC; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 

119 quyết định công bố danh mục TTHC với tổng số 2.482 thủ tục được công bố; 

tỉnh đã thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt 

động tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại các cơ 

quan nhà nước; 8/8 cấp huyện đơn vị đã triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

hiện đại trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; cấp xã duy trì tương 

đối tốt hoạt động của Bộ phận một cửa trong giải quyết TTHC cho người dân, 
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doanh nghiệp; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được 

nâng lên. Bộ máy các cơ quan chuyên môn được cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã 

được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đã gắn với cấu 

ngạch công chức, chức danh viên chức với vị trí việc làm và tinh giản biên chế, 

đảm bảo đúng theo quy định. Hầu hết các cơ quan hành chính từ tỉnh đến huyện có 

trang/cổng thông tin điện tử và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản. Cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh có 70% mức độ 3, mức độ 4 đạt 30%; cấp huyện 

có 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 20% mức độ 4. Mối quan hệ giữa 

người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính từng bước được cải thiện. Để 

tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp cùng tìm hiểu và tham gia thực hiện cải 

cách hành chính, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách 

hành chính” thu hút nhiều cán bộ, công chức và doanh nghiệp tham gia.  

- Phong trào thi đua trong lĩnh vực thanh tra - tư pháp 

Với chủ đề “Thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành 

động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”, các 

ngành, các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử 

lý nghiêm các vụ việc tham nhũng. Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của 

nhân dân được duy trì thường xuyên. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và 

theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp tiếp tục được 

quan tâm. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ, 

đặc biệt là trong hoạt động tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra theo dõi hoạt động của cơ 

sở. Công tác thanh tra được các cấp, các ngành triển khai theo đúng kế hoạch, góp 

phần vào việc tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chất lượng công tác kiểm sát, 

điều tra được đảm bảo; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động 

tư pháp trong lĩnh vực hình sự có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa vi phạm pháp luật và phục 

vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Công tác thi hành án hình sự, dân sự được thực 

hiện đúng quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền 

các cấp, các ngành quan tâm. Việc tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh 

được duy trì thường xuyên theo đúng định kỳ, có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và 

các ngành chức năng. Các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh hầu hết đã 

bố trí được địa điểm và cử cán bộ làm công tác tiếp công dân.  

- Phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ các hoạt động của công tác 

thi đua, khen thưởng; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, 

cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn 

diện với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”. Tổ chức 

có hiệu quả các phong trào thi đua với hình thức, nội dung phù hợp với tình hình, 

nhiệm vụ chính trị của đơn vị như tổ chức kỷ niệm chào mừng ngày thành lập 

Đảng hằng năm với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”; tổ chức phong trào “Huấn 
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luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” và đợt thi đua cao điểm 

“Luyện quân, lập công, quyết thắng” cùng nhiều phong trào để kỷ niệm các sự kiện 

trọng đại, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội và của địa 

phương. Các phong trào thi đua đã góp phần làm cho công tác quốc phòng, quân 

sự địa phương có chuyển biến, tiến bộ rõ rệt.  

Công an tỉnh triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu 

hiệu hành động “Công an Bắc Kạn chủ động, bứt phá, nêu gương, kỷ cương, trách 

nhiệm, vì nhân dân phục vụ”. Qua thực hiện Phong trào, tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững không để xảy ra các tình huống đột 

xuất, bất ngờ. Kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ 

sở, không để hình thành “điểm nóng” hoặc tình huống phức tạp về an ninh trật tự. 

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được nâng lên. Tổ chức 

nhiều đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm, không để hình thành tổ chức tội 

phạm theo kiểu “xã hội đen”. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, ý thức chấp 

hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên. Phong trào Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới, nhiều mô hình an ninh trật tự được 

duy trì có hiệu quả, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc 

phòng toàn dân.  

* Phong trào thi đua trong các t  chức trong hệ thống chính trị 

Các phong trào thi đua trong các tổ chức chính trị các cấp được duy trì thường 

xuyên như phong trào “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”, 

“Dân vận kh o";“Nông dân tỉnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Nông dân thi 

đua xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”;  

phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng 

tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động các phong 

trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động như: “Chào mừng 

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”; thi đua “Đổi mới, sáng tạo, 

hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận 

động “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực”; “Xây dựng 

người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng 

tạo”. Các phong trào thi đua yêu nước trên được đông đảo cán bộ và nhân dân tích 

cực tham gia đã góp phần tích cực tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 

* Phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”  

Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều quan tâm xây dựng kế 

hoạch, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chinh trị. Các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh và bản đăng ký cá nhân để phấn đấu, rèn luyện theo 

hướng cụ thể, phù hợp, sát với điều kiện công tác; có giải pháp thực hiện, phân 
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công trách nhiệm, thời hạn giải quyết cho từng việc đã đăng ký. Và đây là một 

trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên 

cuối năm. Trong kế hoạch thi đua học tập theo Bác của tổ chức cũng như của cá 

nhân đều xác định các tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng; trong thi đua gắn việc học tập 

và làn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ, 

nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn 

vị. Qua việc thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn 

đấu của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng nhân dân; khơi dậy phong trào 

thi đua làm nhiều việc tốt; thi đua trong lao động sản xuất; thi đua học tập, rèn 

luyện đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội. Qua 

phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cách làm hay, những giải pháp tốt, thiết thực 

đưa việc làm theo tấm gương của Bác trở thành những công việc gần gũi, thường 

ngày; xuất hiện những tấm gương tiêu biểu, tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực 

hành tiết kiệm, có giải pháp, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đóng góp vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương và đã được các cấp biểu 

dương khen thưởng kịp thời. Từ năm 2017- 2019, có 36 tập thể và 127 cá nhân 

được nhận bằng khen, thư khen của cấp tỉnh và Trung ương. Nhiều mô hình hay, 

cách làm sáng tạo được các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện, tiêu biểu như: 

Mô hình “Bữa cơm tình thương” của Công an  Thành phố Bắc Kạn; mô hình “Gây 

qu  giúp đỡ Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”, “Hũ gạo tiết kiệm tặng cho 

hội viên nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Bể; mô hình “Tiếng mõ an 

ninh” của Công an huyện Bạch Thông. Các mô hình tiêu biểu đã có sức lan tỏa 

rộng rãi trong nhân dân, nhiều tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy lựa chọn, đề nghị 

tham dự triển lãm tại Trung ương.  

3. Công tác phát hiện, bồi dƣỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến 

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tại các cơ quan, đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò, ý nghĩa, hiệu quả thiết thực 

của việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiên tiến 

trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

368/KH-UBND xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 

2016 - 2020. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy 

mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển 

hình tiên tiến với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh và Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn. Qua triển khai thực hiện, các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể việc bồi dưỡng, nhân 

rộng điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, lựa chọn những mô hình, gương điển 

hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất 
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sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu; đó là những nhân tố 

tích cực, là hạt nhân dẫn đầu các phong trào thi đua. 

4. Kết quả công tác khen thƣởng giai đoạn 2016 - 2020 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác nâng cao chất lượng khen thưởng đã 

quan tâm, các đối tượng khen thưởng đều đảm bảo chính xác, công khai, minh 

bạch, kịp thời. 

UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ x t, đề nghị Chủ tịch nước quyết 

định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 04 bà 

mẹ; tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 16 gia đình có con duy nhất là liệt sĩ, 

03 gia đình có nhiều liệt sĩ; tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến chống 

Pháp và chống M  cho 26 cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ x t, đề nghị Chủ 

tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương lao động hạng Ba 

cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Huân chương Lao động các 

hạng cho 03 tập thể, 10 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 18 tập thể; Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 tập thể, 36 cá nhân.  

 Chủ tịch UBND tỉnh, đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành 

tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

khen thưởng đối ngoại, khen thưởng cho nông dân, người trực tiếp lao động, học 

tập, công tác. Từ năm 2016 đến 2020, đã có 113 tập thể được tặng cờ Thi đua của 

UBND tỉnh; 1.156 tập thể, 1.686 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 

317 cá nhân được tặng Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 593 tập thể được tặng danh hiệu 

tập thể Lao động xuất sắc; 1.102 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát 

triển tỉnh Bắc Kạn”.   

5. Một số nội dung cơ bản của Đại hội thi đua yêu nƣớc tỉnh Bắc Kạn 

lần thứ V 

- Chủ đề đại hội: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát 

triển nhanh, bền vững”.  

- Nội dung chính: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V sẽ đánh 

giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và 

công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm 

vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025. 

Biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh 

tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong 5 năm qua. 

Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân là các gương điển hình tiên tiến, nhân tố 

tiêu biểu trong toàn tỉnh. Phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời 

sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020-2025.  

- Thời gian tổ chức đại hội: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ 

V sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28/8/2020 tại Hội trường các Ban xây dựng 

Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn; dự kiến có 386 đại biểu tham dự, trong đó có 150 đại biểu 

là đại diện các tập thể,các cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 

2016 - 2020 của tỉnh Bắc Kạn và 236 đại biểu khách mời là lãnh đạo tỉnh, nguyên 
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lãnh đạo tỉnh, đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và cán bộ làm 

công tác thi đua, khen thưởng tại các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh. 

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V! 

2. Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững! 

3. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua! 

4. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020! 

5. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn 

lần thứ V và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII! 

6. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của 

đất nước và hạnh phúc của nhân dân! 

7. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 
___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




