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ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020 
______ 

 

 

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

QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  

1. 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: 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.  

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến. Với ý chí “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 

định không chịu làm nô lệ”, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng 

chiến, chống thực dân Pháp xâm lược.  

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. Chỉ thị xác định: “… mục 

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

thành công”.  

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị, nhân kỷ niệm 1.000 

ngày kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

23/9/1945), ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái 

quốc”.  

2. 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 
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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.  

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”.  

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ SỰ 

VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM  

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ 

tịch 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 thi 

đua xã hội chủ nghĩa, 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 dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Từ nội dung của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và những bài nói, bài viết 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rút ra một số điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh về thi đua yêu nước như sau:  

- Quan điểm về thi đua: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư 

tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. 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”.  

- 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. Trong thời kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích thi đua 

yêu nước là “Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm”, để đem lại kết 

quả đầu tiên là:  

“Toàn dân đủ ăn, đủ mặc,  

Toàn dân biết đọc, biết viết,  

Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm  

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn”.  

- 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 
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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. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh kêu gọi “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ 

giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt 

trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu: “Toàn dân 

kháng chiến, Toàn diện kháng chiến”.  

- 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.  

- 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.  

2. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào 

thực tiễn cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua  

Hơn 70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua 

ái quốc”, Đảng, Nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư 

tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu 

quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện 

thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ 

thể của đất nước.  

Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vào phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước 

trong từng giai đoạn cách mạng  

+ Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: Quán triệt, 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức 

phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực như: 

Phong trào: “Tuần lễ vàng”, “Bình dân học vụ”, vận động “Đời sống mới”, Quỹ 

Độc lập, Quỹ đảm phụ Quốc phòng,... đến phong trào thi đua xây dựng đời sống 
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mới, phong trào thi đua trong sản xuất nông nghiệp như: “Thi đua tiết kiệm, tránh 

xa xỉ, phí phạm, để dành lương thực cho bộ đội hoặc cho những lúc túng thiếu” 

(01/3/1950), thi đua với tinh thần “ruộng đất là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, 

nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương” (02/1951), “thi đua 

đóng thuế nông nghiệp” (3/1953), ... Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ này 

đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi 

lứa tuổi, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của dân tộc trong cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược.  

+ Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải 

phóng miền Nam (1954-1975): Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng 

Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết ngày 26/1/1961 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước” và nhất là từ khi miền Bắc 

thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, hàng loạt cuộc phát động hưởng ứng thi 

đua của các ngành, các giới đã được tổ chức, điển hình là các phong trào: “Sóng 

Duyên hải”, “Gió Đại Phong”, “Cờ Ba nhất”, “Trống Bắc Lý”, “Thanh niên ba 

sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam 

ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”,... Các 

phong trào thi đua đã tạo nên động lực to lớn, góp phần làm nên Đại thắng mùa 

Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  

+ Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Đảng ta tiếp tục 

vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, 

hướng vào các 5 nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tiêu biểu là 

các phong trào: “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân”; “Tất cả 

vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.  

+ Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước (1986), đặc biệt là từ sau Đại hội VI 

của Đảng, được soi sáng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã đề ra khẩu hiệu thi 

đua: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Nhiều phong trào được phát động và thực hiện có hiệu quả như: “Xóa đói, giảm 

nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, 

“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi 

đua quyết thắng”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “5 xung kích, 4 đồng 

hành”, “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, 

“5 không, 3 sạch”, “Vì Trường Sa thân yêu”, Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”,... Và gần đây là cả nước đang 

tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả ba phong trào lớn: “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, 

“Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.  

Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước trong những thập kỷ qua đã 

bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống 

của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

của đất nước trên mọi lĩnh vực.  
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Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách về 

công tác thi đua - khen thưởng  

Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vận dụng vào 

điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng, ban 

hành kịp thời đường lối, chủ trương và chính sách, pháp luật về thi đua yêu nước 

và công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai 

đoạn cách mạng. Đặc biệt là trong gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất 

nước, nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, 

về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã được ban hành và không ngừng 

được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đất nước trong tình hình mới, phù hợp 

với nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.  

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị về 

công tác thi đua, khen thưởng, như: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 03/6/1998 của 

Bộ Chính trị khóa VIII về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 

mới; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục 

đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết 

và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 22/12/2007 của Bộ Chính 

trị khóa IX về việc kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi 

thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI 

về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 

23/01/2018 của Ban Bí thư khoá XII về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 

nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi 

đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng (2003); Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (2013).  

Chính phủ đã ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng: 

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 19/12/2014 về việc đẩy mạnh 

phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ 

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

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

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 

thi đua, khen thưởng, về phát động phong trào thi đua yêu nước ngày một hoàn 

thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước, đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến 

sâu sắc về nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp 

nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước 

được phát động và triển khai rộng lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với 
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nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, 

mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý là công 

tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, 

các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các Anh hùng, chiến sỹ thi 

đua được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng lớn 

trong toàn xã hội; công tác khen thưởng đi vào nề nếp, khoa học, kịp thời hơn, có 

sự gắn kết chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng.  

Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác 

khen thưởng hơn 70 năm qua là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, nghị quyết 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, tinh thần 

trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội. 

III. MỘT SỐ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NỔI BẬT DO 

TRUNG ƯƠNG PHÁT ĐỘNG, ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 

1. Công tác thực hiện phong trào thi đua “An Giang chung sức xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 

Để nâng cao vai trò của cấp uỷ Đảng trong xây dựng nông thôn mới 

(NTM), ngày 11/8/2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 244-

QĐ/TU về việc phân công các đồng chí Tỉnh uỷ viên phụ trách huyện xã NTM 

giai đoạn 2016-2020. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND 

ngày 19/01/2017 về phát động phong trào thi đua An Giang chung sức xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” cùng với Kế hoạch “Đổi mới, phát triển 

các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”. Các sở, ngành, đơn vị 

trong tỉnh xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào gắn với 

chức năng, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị như: “Công an An 

Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngành Tư pháp chung sức góp 

phần xây dựng nông thôn mới”, “Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020”, “Dân vận khéo” và 

“Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”,… 

Tỉnh xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ 

thống chính trị. Chọn bước đi giải pháp tối ưu nhất phù hợp với điều kiện xuất 

phát điểm của địa phương: Xác định xã điểm, huyện điểm để chỉ đạo thực hiện, 

rút kinh nghiệm và nhân rộng cho các địa phương.  

Công tác thi đua trong xây dựng NTM ngày càng lan tỏa và đạt được kết 

quả đáng khích lệ. Đến tháng 6/2020, Tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; trong đó có 01 huyện NTM 

(Thoại Sơn), 02 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP.Châu Đốc 

và TP.Long Xuyên) được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Toàn tỉnh có 61/119 

xã được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 
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51,26%;có 6 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, có 48 xã đạt 10 - 14 tiêu chí,có 4 xã đạt 9 

tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã. 

2. Công tác thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội 

nhập và phát triển” 

Phong trào “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển” được quan 

tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp tích cực. UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, 

chính sách và các chương trình, kế hoạch hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, cải 

thiện môi trường kinh doanh như: Tổ chức các cuộc đối thoại cấp tỉnh với doanh 

nghiệp, nhà đầu tư, giải quyết kịp thời 100% kiến nghị của doanh nghiệp. Các 

cuộc đối thoại này được lồng ghép vào các Hội nghị cấp tỉnh(1); Thành lập Ban hỗ 

trợ doanh nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức các cuộc họp với doanh nghiệp để 

xử lý những khó khăn vướng mắc,... Kết quả giải quyết đã tạo niềm tin đối với 

doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đặc biệt, tại các cuộc họp, đối thoại trực tiếp với 

doanh nghiệp, UBND tỉnh đã giải quyết ngay tại cuộc họp và ra thông báo kết 

luận sau khi cuộc họp kết thúc để tổ chức thực hiện. Ngoài ra, thông qua các buổi 

tiếp xúc doanh nghiệp tại các hội nghị, các chương trình hợp tác, Cà-phê doanh 

nhân thứ 6 hằng tuần, Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh nắm bắt nhiều thông tin để 

tham mưu UBND tỉnh những giải pháp trong thời gian tới (nguồn thu phí xăng 

dầu, thuế thu nhập doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, giới thiệu các doanh 

nghiệp lớn có nhu cầu đầu tư một số lĩnh vực mà tỉnh đang mời gọi đầu tư....).  

Hầu hết các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thành lập và công khai đường 

dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị để tiếp nhận phản ánh, hướng 

dẫn và giải đáp cho doanh nghiệp. Tỉnh đã thành lập Trung tâm tiếp nhận và trả 

kết quả thủ tục hành chính cấp tỉnh giúp giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi 

phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết 

thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả và đạt mục tiêu 90% doanh nghiệp 

đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ pháp lý theo kế hoạch hàng năm. Hỗ 

trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai, tiếp cận thị trường trong và ngoài 

nước, tiếp cận tín dụng, thực hiện các thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân 

lực, tư vấn pháp lý, khởi sự kinh doanh, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ 

tầng trong và ngoài hàng rào dự án, giới thiệu các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu 

biểu, điển hình tiên tiến, đôn đốc hoàn thành hồ sơ khen thưởng kịp thời nhằm 

động viên các cá nhân, tổ chức tích cực.... 

Ban hành nhiều văn bản tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh 

nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ người lao 

động trong các doang nghiệp. Thông qua phong trào thi đua đã động viên, khích 

lệ doanh nhân - doanh nghiệp thi đua, lao động sáng tạo, nâng cao trách nhiệm và 

                                           

(1)tham vấn ý kiến của doanh nghiệp về dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2020; Hội nghị triển khai Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35, 

Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35, Nghị quyết số 19 của Chính phủ; Hội 

nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư về môi trường đầu tư kinh doanh 

của tỉnh; Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017; Họp mặt doanh nghiệp và doanh nhân 

13/10. 
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đạo đức văn hóa kinh doanh, luôn cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn để chung 

tay cùng với tỉnh đóng góp tích cực nguồn thu vào ngân sách nhà nước, tham gia 

các chương trình xã hội, chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa... 

3. Công tác thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào “Cả nước chung tay vì 

người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

số 597/KH-UBND ngày 20/10/2017 tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả 

nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 

2020. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lồng ghép vào nội dung 

thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” hằng năm và hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”;đẩy mạnh giám sát, đánh 

giá giảm nghèo. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức điều tra, cập 

nhật thường xuyên và quản lý tốt đối tượng nghèo cận nghèo (theo chuẩn giai 

đoạn 2016 - 2020), đối tượng diện bảo trợ, cứu trợ xã hội cũng như đối tượng thụ 

hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép có hiệu quả các 

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với công tác giảm 

nghèo, an sinh xã hội; tăng cường các chính sách trợ giúp, hỗ trợ về giáo dục, dạy 

nghề, tín dụng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều người,… đã thực sự đáp 

ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. 

Khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố, mở rộng khơi dậy truyền thống đoàn 

kết, tạo nên sức mạnh trong cộng đồng dân cư. 

Vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng các phương 

pháp làm ăn hiệu quả, thiết thực, vươn lên làm giàu hợp pháp, thoát nghèo bền 

vững thông qua các mô hình cụ thể: mô hình mượn vốn nuôi bò, nuôi dê, mua 

bán nhỏ; mô hình “Mỗi tháng một hoàn cảnh nghèo được giúp đỡ”; mô hình 

“Khu dân cư không còn hộ nghèo”; phối hợp Ngân hàng Đông Á giải ngân 

chương trình “Cùng Phụ nữ vượt khó”, bảo lãnh tín chấp cho nông dân vay vốn, 

tổ tín dụng,… Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch số 27-KH/TU phát động đảng viên, cán 

bộ, công chức, viên chức thi đua thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã 

hội. Tiếp nhận và phân bổ các nguồn vận động, chăm lo Tết cho hộ nghèo; tổ 

chức đoàn đi thăm và tặng quà Tết cho hộ nghèo... 

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

minh” đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết, tương trợ, 

giúp đỡ nhau trong cộng đồng, xây dựng các phương pháp làm ăn hiệu quả, thiết 

thực, vươn lên làm giàu hợp pháp, thoát nghèo bền vững thông qua các hoạt động 

cụ thể để giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo 

và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. 

Công tác đền ơn đáp nghĩa và giảm nghèo luôn được sự quan tâm của cấp 

uỷ chính quyền các cấp và được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, 

các doanh nghiệp, các nhà mạnh thường quân trên tinh thần “Tương thân, tương 

ái”. Bằng nhiều hoạt động tham gia đóng góp công sức tiền của cùng với Nhà 
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nước chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc 

sống. 

Công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn luôn được MTTQ các cấp 

trong tỉnh quan tâm thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên 

và trao tiền cứu trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoản hoạn. 

4. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 

văn hóa công sở” 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 607/KH-UBND,ngày 01/10/2019 phát 

động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, trong toàn hệ 

thống chính trị, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp các quy định 

của Đảng, Nhà nước và tình hình thực hiện của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, 

đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng 

cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, xây dựng hình 

ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh thông qua 

những việc làm cụ thể hàng ngày, trêntừng lĩnh vực công tác. 

5. Kết quả các phong trào thi đua tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh có tác 

dụng thiết thực, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị 

được giao.  

*  Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh: 

Nhiều địa phương, đơn vị đã gắn kết được việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa 

khắc phục những hạn chế, vừa tạo ra các phong trào thi đua trong công tác, từng 

bước xây dựng phong cách, tác phong gần dân, sát dân, thực hiện đối thoại với 

Nhân dân. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có sự chuyển 

biến tích cực, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; tiên phong, trách nhiệm trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo 

đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí… Thông qua các phong trào thi đua, 

các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả; tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, lắng 

nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tổ 

chức kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý những vấn đề liên quan đến tư 

tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của 

Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương. 

Qua phong trào, nhiều mô hình học và làm theo Bác đã có hiệu quả, có thể 

kể đến như: Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh kể chuyện Bác Hồ 

trong buổi sinh hoạt chào cờ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các phong trào thi đua 
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“Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, “Quân y 5 tốt”; Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng với phong trào “Bộ đội Biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp bước cha anh, xứng danh 

Bộ đội cụ Hồ”; HuyệnPhú Tân tổ chức Hội thi “Gương người tốt, việc tốt trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;... Việc học tập 

và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nổi bật là 

các hoạt động xã hội - từ thiện như giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học; xây cầu, 

làm đường; hiến đất xây dựng trường học, trạm y tế, làm đường nông thôn; xe 

chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo; bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện… 

Để ghi nhận và biểu dương thành tích trong phong trào, Chủ tịch UBND 

tỉnh đã tặng bằng khen cho 269 tập thể và 455 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra 

còn có 05 tập thể và 05 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng 

khen.  

* Phong tràothi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 

năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về việc tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 

20/8/2018); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 14/11/2017 

phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 

năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng... 

Tổ chức khen thưởng cho 16 tập thể đã hoàn thành các công trình sản 

phẩm tiêu biểu góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra còn phối 

hợp với các đơn vị khen thưởng cho 02 tập thể và 01 cá nhân đạt thành tích tại 

Cuộc thi tìm hiểu Bác Tôn với cách mạng Việt Nam và quê hương An Giang năm 

2018; khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp cho công 

tác xây dựng công trình thanh niên và nhiều tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp 

ủng hộ quỹ vì người nghèo và công tác xã hội từ thiện... 

* Phong trào thi đua Cải cách hành chính 

An Giang tập trung nhiều giải pháp cho công tác đẩy mạnh cải cách hành 

chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chấn chỉnh kỷ luật kỷ 

cương hành chính. Nhiều văn bản được ban hành,các đơn vị, địa phương củng cố 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng 

cường triển khai nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, 

nâng cao mức độ dịch vụ công trực tuyến; chú trọng kiện toàn, nâng cao chất 

lượng ngày càng tốt hơn hoạt động tại bộ phận “Một cửa” các cấp, không để xảy 

ra phản ánh kiến nghị. Xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các Cổng 

thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin điện tử thành phần của sở, ban ngành và 

11/11 huyện, thị xã, thành phố. Các cổng thông tin đã được nâng cấp cải thiện 

đáp ứng nhu cầu dịch vụ công; thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh liên 

tục được cập nhật. Các chính sách, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, quy hoạch 

được thường xuyên phổ biến, cập nhật trên cổng thông tin của tỉnh. Các dịch vụ 

công mức độ 1 và 2: đã được triển khai hầu hết trên các cổng thành phần. Các 
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dịch vụ mức độ 3: đã triển khai 118 dịch vụ công trực tuyến. Có trên 120 dịch vụ 

công mức độ 4. Tỉnh đã công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã; 

triển khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở; cập 

nhật Bộ thủ tục hành chính cấp huyện; công bố danh sách cán bộ, công chức làm 

nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; danh mục 

Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBNDcác xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; thành lập Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả đã có 19/19 sở, ban ngành (đạt 100%); 11/11 UBND cấp huyện (đạt 

100%); 156/156 UBND cấp xã (đạt 100%); 05 cơ quan ngành dọc đặt tại địa 

phương (đạt 100%).  

- Năm 2016: Kết quả Chỉ số CCHC đạt 72,89 điểm, xếp hạng 36/63 tỉnh, 

thành cả nước và xếp thứ 5 so với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Năm 2017: Kết quả Chỉ số CCHC đạt 83,54 điểm, tăng 10.65 điểm so với 

năm 2016, xếp hạng 08/63 tỉnh, thành phố cả nước tăng 28 bậc so với năm 2016 

và xếp hạng 01/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Năm 2018: Kết quả Chỉ số CCHC đạt 80,77 điểm, xếp hạng 08/63 tỉnh, 

thành phố cả nước và xếp thứ 4 so với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Năm 2019: Kết quả Chỉ số CCHC đạt 83,32 điểm xếp hạng 11/63 tỉnh, 

thành phố cả nước và xếp thứ 3 so với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Để ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 

cho 36 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụCCHC; tặng 35 bằng khen cho các sở, ngành và địa phương đạt thứ hạng cao 

CCHC. 

* Các phong trào thi đua khác 

Hưởng ứng phát động thi đua, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể đã 

phát động nhiều phong trào để vận động rộng rãi đoàn viên, hội viên và quần 

chúng nhân dân tích cực tham gia như: phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết, 

nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà cho đồng đội, mái ấm công đoàn, mái ấm 

ATV; các phong trào của Đoàn Thanh niên như: “Xung kích tình nguyện phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn 

mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Đồng hành với thanh niên 

trong nghề nghiệp, việc làm”, “Biên cương thắm thiết tình quân dân”, “Đoạn 

đường thanh niên xây dựng nông thôn mới”; Hội Phụ nữ với các phong trào: 

“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “xây 

dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam “Tự tin - 

Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” cùng với các phong trào “Giỏi việc nước, đảm 

việc nhà” dành cho phụ nữ và phong trào “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà” dành 

cho đối tượng nam giới; thi đua trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công 

dân nhập ngũ; thi đua trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân; thi đua trong công tác hòa giải cơ sở; thi đua ứng dụng công nghệ thông tin 

gắn với cải cách hành chính; thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”; thi 

đua cải cách hành chính tỉnh An Giang; thi đua thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ 
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sở và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước “Năm Dân vận chính 

quyền”;.... Ở các huyện, thị xã, thành phố phát động phong trào:“Nhà nước và 

Nhân dân cùng làm” để xây dựng cầu, đường; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 

của nông dân; mua xe chuyển viện cho bệnh nhân nghèo;... Trong doanh nghiệp, 

nhiều phong trào thi đua đã được phát động và triển khai như phong trào “doanh 

nghiệp vì người lao động”, “doanh nghiệp nộp thuế tốt”, phong trào thi đua yêu 

nước trong công nhân lao động ở doanh nghiệp,... 

Thông qua các phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của thi đua yêu nước đối với 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; qua đó khơi dậy 

tinh thần yêu nước, đoàn kết phấn đấu thi đua lập thành tích thiết thực để thực 

hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảngcác cấp, Nghị quyết Đại hội XII của 

Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội. 

6. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thường xuyên phối hợp với các cấp 

uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chú trọng công tác tuyên truyền các 

phong trào thi đua yêu nước, phát hiện những điển hình tiên tiến, những mô hình, 

cách làm hay và kịp thời biểu dương khen thưởng.  

Hằng năm, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, 

triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ký 

liên tịch phối hợp tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước với Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang và Sở 

Thông tin và Truyền thông. Theo đó, nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền, phổ biến, đưa tin về công tác thi đua, khen thưởng, nêu gương các điển 

hình tiên tiến, người tốt việc tốt được giới thiệu có tác dụng cổ vũ tích cực và 

nhân rộng phong trào. Qua đó kịp thời phát hiện, giới thiệu các cá nhân, tập thể 

có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. 

Qua thẩm định và lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nổi trội trong 

các phong trào thi đua yêu nước, đã giới thiệu 04 đại biểu tham dự Hội nghị biểu 

dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017; 08 đại biểu tham dự Lễ 

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tại 

Hà Nội; giới thiệu 02 điển hình tiên tiến trong công tác xã hội từ thiện - mua xe 

cứu thươngvà trong công tác xã hội từ thiện - xây dựng cầu giao thông nông thôn 

về Trung ương năm 2019; tổ chức Lễ Vinh danh 337 điển hình tiên tiến tiêu biểu 

đóng góp xã hội hóa và an sinh xã hội giai đoạn 2011-2016; tuyên dương 101 

doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc;... 

7. Kết quả công tác khen thưởng, đánh giá việc khen thưởng cho 

người lao động trực tiếp, nông dân, công nhân; khen thưởng đột xuất, khen 

thưởng thành tích kháng chiến.  
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Giai đoạn 2016 - 2020, đã có nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh vinh dự đón 

nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. 

* Khen cấp tỉnh: 

- Khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được: Chủ tịch UBND tỉnh 

đã tặng thưởng: 

+ Cờ thi đua: 699 tập thể. 

+ Tập thể Lao động xuất sắc: 3117 tập thể. 

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 753 cá nhân (trong đó: 254 cá nhân cán bộ trực 

tiếp tham mưu, người lao động sản xuất, chiếm 33,7%). 

+ Bằng khen UBND tỉnh: tổng số là 9.865 bằng khen, trong đó: khen 

thưởng cho tập thể: 1167 bằng khen; khen thưởng cho cá nhân: 8188 bằng khen 

(khen thưởng cho đối tượng là công nhân, nông dân, chiến sỹ, người lao động 

trực tiếp, công chức, viên chức không làm công tác quản lý là: 5741 bằng khen, 

chiếm 70%; đối tượng là lãnh đạo quản lý: 2447 bằng khen, chiếm 30%). 

- Khen thưởng chuyên đề, đột xuất: Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng thưởng: 

+ Bằng khen UBND tỉnh: tổng số là 16144 bằng khen, trong đó: khen 

thưởng cho tập thể: 6071 bằng khen; khen thưởng cho cá nhân: 10.073 bằng khen 

(khen thưởng cho đối tượng là công nhân, nông dân, chiến sỹ, người lao động 

trực tiếp, công chức, viên chức không làm công tác quản lý là: 6.934 bằng khen, 

chiếm 69%; đối tượng là lãnh đạo quản lý: 3139 bằng khen, chiếm 31%);  

- Khen thưởng cho người nước ngoài: 33 bằng khen, trong đó có 12 trường 

hợp là người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài. 

* Khen thưởng kháng chiến: 

Từ năm 2016 đến nay đã có 138 trường hợp được Chủ tịch nước tặng, truy 

tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến và 15 trường hợp được Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen. Đến nay, việc xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng thành tích tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được giải 

quyết kịp thời, đúng quy định. UBND tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn rà 

soát, giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống 

Pháp,chống Mỹ trên địa bàn tỉnh. 

Khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà  mẹ  Việt  Nam  Anh 

hùng”:  Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước 

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

204 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự  nghiệp giải phóng dân tộc, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, việc xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng danh hiệu vinh dựNhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” trên địa bàn 

tỉnh cơ bản đã kịp thời, đúng quy định. 

Khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ: UBND 

tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huân chương Độc 

lập cho 87 gia đình có nhiều liệt sỹ hysinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 
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IV. GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG: 

1. Tiếp tục tổ chức 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”; quán triệt, tuyên 

truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen 

thưởng để tạo sự chuyển biến về nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công 

tác thi đua, khen thưởng đối với sự phát triển của xã hội. Các cấp uỷ Đảng, người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về 

chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tăng cường giám sát, kịp thời 

phát hiện tiêu cực trong thi đua khen thưởng. Gắn các phong trào thi đua yêu 

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

Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, là 

hạt nhân trong các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua trở thành một 

phong trào sâu rộng và thiết thực, hiệu quả; phát huy sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị, các cơ quan báo chítrong việc tuyên truyền, giáo dục, cổ động các 

phong trào thi đua. 

2. Thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, xây 

dựng và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng giao quyền chủ 

động cho cơ sở, hướng đến đối tượng là người trực tiếp công tác, lao động, học 

tập, sản xuất và gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Các phong trào thi đua 

phải đi sâu vào quần chúng, gần gũi với quần chúng, từ đó phát hiện những sáng 

kiến, mô hình, cách làm hay để nhân rộng. Các nội dung phong trào thi đua phải 

tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, đơn vị và 

mục tiêu, nhiệm vụ chung của đất nước do Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã 

đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020, tránh đưa ra những nội dung thi đua dàn trải 

trên nhiều lĩnh vực, thiếu trọng tâm trọng điểm. 

3. Công tác khen thưởng phải gắn liền với kết quả của phong trào thi đua, 

khen thưởng phải thật sự có tác dụng động viên, lôi cuốn, khuyến khích các tập 

thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quá trình bình xét khen 

thưởng phải thật sự công minh, đúng người đúng việc. Khen thưởng cần phải kịp 

thời, hình thức khen thưởng phải trang trọng, tôn vinh được công lao, đóng góp 

của người được khen thưởng; cần chuyển dần từ khen thưởng cuối năm và chủ 

yếu sang khen thưởng thường xuyên, đột xuất. Trong công tác khen thưởng, cần 

quan tâm đến đối tượng là những đồng bào dân tộc miền núi, những người làm 

trong ngành nghề độc hại, khó khăn, những hành động dũng cảm cứu người, 

những tài năng trẻ,... 

4. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham gia 

lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhân rộng 

điển hình tiên tiến. Quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thường 

xuyên cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng để làm tốt công tác tham 

mưu về lĩnh vực thi đua khen thưởng cho lãnh đạo các địa phương, các ngành 

trong tỉnh./. 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 
___________________ 


