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BÁO CÁO 
Tổng kết phong trào Thi đua, công tác khen thƣởng 5 năm (2016-2020); 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thƣởng giai đoạn2020-2025 

 

Trong 05 năm qua, tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực diễn 

biến phức tạp, đặc biệt là những căng thẳng ở Biển Đông, ảnh hưởng của suy thoái 

kinh tế toàn cầu, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc; thiên tai, dịch 

bệnh diễn biến khó lường, dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến toàn hệ 

thống, chính trị, kinh tế của nước ta. Dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng trực tiếp 

đến sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hạn lớn trong chăn nuôi,. đã tác động đến quá 

trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và đời sống của nhân dân. Song được 

sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự lãnh đạo chỉ đạo 

quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành 

và nhân dân trong huyện; các phong trào thi đua yêu nước đã được đẩy mạnh, tạo 

động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, 

xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

Đại hội thi đua yêu nước của huyện nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua 

yêu nước và công tác khen thưởng 05 năm (2016-2020); tôn vinh các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu xuất sắc, các điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng công tác tiếp 

tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, góp 

phần đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững 

quốc phòng - an ninh của huyện trong giai đoạn 2020- 2025. 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƢỚC 

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG 5 NĂM (2016 - 2020) 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 

Trong những năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân huyện 

đã quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua 

khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị 

(Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg 

ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 

(2016- 2020); Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định 

về việc 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 Đảng bộ tỉnh Nam Định lần 

thứ XIV; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng 

các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
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Để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đi vào chiều sâu, có 

sức lan toả và phát huy hiệu quả thiết thực, 5 năm qua Huyện ủy, UBND huyện đã 

ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng gắn với triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và 

tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; hoàn thiện và triển khai quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn huyện, phát động các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu 

kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra; hưởng 

ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động như: phong trào thi đua “Nam 

Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020. Triển khai Kế 

hoạch số 149/KH-UBND ngày 14/5/2018 về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua 

yêu nước (11/6/1948-11/6/2018). Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 04/9/2019 của 

UBND huyện về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức huyện Vụ Bản thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; 

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND huyện về việc tổ chức 

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Vụ Bản nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội 

Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 

lần thứ X; phát huy tinh thần, sức sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trong huyện. 

Để thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong công 

tác thi đua khen thưởng, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên kiện toàn Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng huyện khi có thay đổi các chức danh; các ngành, các cấp 

chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyệntổng kết đánh giá việc thực hiện 

phong trào thi đua và công tác khen thưởng; xây dựng bồi dưỡng và nhân rộng điển 

hình tiên tiến; hướng dẫn tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm góp phần 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện; xét chọn những tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước đề nghị các 

cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

Trong những năm qua, các cụm, khối thi đua của huyện hoạt động tích cực, 

có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua ngày càng được nâng 

cao. Hàng năm các cụm, khối đều xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phát động 

phong trào thi đua,kýkết giao ước thi đua và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao 

đổi kinh nghiệm, cách làm hay của các đơn vị… Từ các hoạt động đó, các đơn vị 

trong cụm, khối thi đua gắn kết với nhau hơn, tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

Các cơ quan Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao, các đài truyền thanh các xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tập 

trung tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiến tiến, các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức 

lan tỏa và nhân rộng các điển hình trong nhân dân. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 
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1. Phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế 

1.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã được phát động, tổ chức thực hiện có kết 

quả. Nổi bật là phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong 

trào “Thi đua vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn 

vệ sinh thực phẩm”, ứng dụng công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa có 

khả năng cạnh tranh cao. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

giai đoạn 2015- 2020, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung, như: Vùng trồng lúa chất lượng 

cao; vùng sản xuất lúa giống tập trung ở các xã, thị trấn; vùng trồng cây thực phẩm, 

…vùng chăn nuôi trang trại tập trung, trang trại tổng hợp; vùng nuôi trồng thủy sản.  

a) Trong 5 năm (2016-2020), giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 

1%/năm, duy trì truyền thống thâm canh lúa, sản lượng lương thực đạt 96.489 tấn; 

Giá trị sản xuất bình quân trên 01ha canh đạt 100 triệu đồng/ha (ước thực hiện năm 

2019), Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng: Nông nghiệp, thủy 

sản Công nghiệp - xây dựng, Thương mại dịch vụ đều tăng..  

Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển; quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy 

sản tập trung tại các nhiều xã; tổng diện tích nuôi trồng và năng suất, chất lượng đạt 

hiệu quả khá. 

Hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản 

giữa doanh nghiệp với ngƣời nông dân 

Xây dựng được cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo, quy mô từ 30 ha/cánh đồng 

trở lên, hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất theo 

chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của huyện: Sản xuất lúa chất lượng cao, trồng 

lúa đặc sản, sản xuất giống lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn lúa đại trà từ 1,5 

đến 4 lần, như liên kết sản xuất lúa giống của sản xuất gạo sạch của Công ty TNHH 

Toản Xuân,Công ty hạt giống Việt liên kết với HTX Minh Tiến với quy mô 6,7 ha; 

Chuỗi tiêu thụ lúa gạo của HTX Chế biên Nông sản Bốn Thuận với các HTX, các 

cở sở thu mua, các hộ nông dân với công suất chế biến trên 1.000 tấn gạo/tháng; 

chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa giống của Công ty giống cây trồng Nam Định 

với HTX Minh Tân với quy mô 30 ha; chuỗi liên kết sản xuất lạc áp dụng cơ giới 

hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch ở thị trấn Gôi, Liên Minh với 

Công ty Tư vấn DVNN Trung ương; chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm lợn thịt, gà, 

trứng chăn nuôi ở HTX Vạn Xuân Trường, doanh thu trên 450triệu/năm; chuỗi sản 

xuất tiêu thụ thỏ thương phẩm ở HTX Phú Long, sản lượng bình quân 50 

tấn/năm.Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã triển 

khai kế hoạch và tổ chức tập huấn hướng dẫn các xã, các doanh nghiệp, các HTX, 

các cơ sở sản xuất đăng ký hoàn thiện sản phẩm lập hồ tham gia đánh giá để được 

công nhận sản phẩm OCOP. 

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả như: mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại; mô hình kinh tế nông - lâm kết 

hợp; mô hình chuyên canh cây nông nghiệp... với nhiều gương tiêu biểu như: Hộ 

ông Triệu Đình Hợi, xóm 14, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là Chủ 
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trang trại chăn nuôi thỏ, liên hệ được với Công ty NIPPÔNG ZÔKI có nhu cầu mua 

thỏ với mục đích dùng làm thí nghiệm để chế tạo Vacxin. Từ năm 2015, mỗi năm 

cung cấp cho Công ty NIPPÔNG ZÔKI và thị trường khoảng 24.000 con thỏ 

thương phẩm, tương đương 5,5 tấn thịt với giá bán 200.000đ/con thu về gần 5 tỷ 

đồng/năm.. ÔngNguyễn Văn Hƣng Xóm Trung Cấp, xã Tam Thanh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Địnhtích tụ ruộng đất, thực hiện sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

trong việc phối hợp sản xuất gạo sạch Toản Xuân, tạo nhiều việc làm cho lao động 

tại địa phương, góp phần giảm diện tích bỏ hoang ruộng, thực hiện tái cơ cấu nông 

nghiệp của huyện, góp phần xây dựng nông thôn mới.Mô hình trang trại nuôi ba ba 

của ông Lƣơng Văn Cƣờng - xã Hợp Hưng với quy mô 12 ha, tổng vốn đầu tư 

trên 20 tỷ đồng. Hàng năm sản xuất và cung cấp ra thị trường trên 200.000 con 

giống và trên 50 tấn thịt ba ba, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20-30 lao 

động. 

Xây dựng được thương hiệu sản phẩm giống lúa có chất lượng, thực phẩm 

sạch.Áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất, giá trị của sản phẩm nông 

nghiệp, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả 

kinh tế cao. Thực hiện được việc dồn điền, đổi thửa, tạo quỹ đất lớn cho sản xuất 

hàng hóa, nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp..Góp phần đảm bảo an 

ninh lương thực Quốc gia. Tạo dựng và thực hiện tốt mối liên kết 4 nhà: Nhà nước 

- Nhà khoa học - Nhà Doanh nghiệp - Nhà nông. Thực hiện cơ giới hóa ở hầu hết 

các khâu sản xuất, tạo tiền đề để mở rộng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, 

góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tạo 

thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và nông dân địa 

phương. Góp phần từng bước chủ động giống lúa lai cho sản xuất; hạ giá thành sản 

phẩm, tiết kiệm ngoại tệ, làm lợi cho nông dân hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Giúp 

người nông dân có điều kiện làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.  

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm triển khai. Triển khai 

các mô hình khảo nghiệm giống, phân bón tại các xã, Trung Thành, Liên Minh, 

Minh Thuận; tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án trồng Sen ở HTX Minh Tân, quy mô 

trên 04 ha. 

b) Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2011-2020 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 21/10/2011 của UBND tỉnh về 

tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới 

(NTM)” tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020; Được sự hưởng ứng tích cực của cả 

hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Kết quả 18/18 xã, thị trấn 

được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào thi đuađã phát triển sâu 

rộng, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình xây dựng Nông thôn mới của 

huyện. Huyện được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới(tại QĐ số 236/QĐ-TTg ngày 27/2/2019), được Chủ tịch nước 

tặng Huân chương Lao động Hạng 3 và đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận 

huyện đạt chuẩn nông thôn mớigắn với Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 và Sơ kết 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 17/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
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tỉnh về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông 

nghiệp.Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mớitheo các nội dung Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-

2020. Ban hành, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện Kế hoạch xây dựng xã 

nông thôn mới nâng cao và xã, thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 

năm 2019-2020. Góp phần để tỉnh Nam Định hoàn thành về đích xây dựng nông 

thôn mới năm 2019 và tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

 Diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt; kinh tế nông thôn phát triển khá, góp 

phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục 

phát triển toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được 

nâng cao; an ninh chính trị, trật tự xã hội được ổn định. 

Kết quả thực hiện các phong trào, các cuôc̣ vâṇ đôṇg đa ̃góp phần tích cưc̣ 

vào viêc̣ xây dưṇg cơ sở ha ̣tầng nông thôn, xây dưṇg các thiết chế văn hóa, giảm tỷ 

lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện 

nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất 

phát triển kinh tế; tham gia hiến đất làm các công trình công côṇg; đóng góp công 

sức lao đôṇg xây dưṇg cơ sở ha ̣tầng nông thôn... 

Kết quả về huy động để xây dựng nông thôn mới bằng nguồn vốn xã hội 

hóa: Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến hết năm 2018 

đạt 2.392,5 tỷ đồng, gồm: Ngân sách Trung ương: 23,8 tỷ đồng, chiếm 1%; Ngân 

sách tỉnh: 167,1 tỷ đồng, chiếm 7%; Ngân sách huyện: 32,8 tỷ đồng, chiếm 1,4%; 

Ngân sách xã: 402,5 tỷ đồng, chiếm 16,8%; Vốn lồng ghép: 253,6 tỷ đồng, chiếm 

10,6%; Vốn doanh nghiệp: 370,8 tỷ đồng, chiếm 15,5%; Vốn vay tín dụng: 576 tỷ 

đồng,chiếm 24,1%; Vốn nhân dân đóng góp: 455,8 tỷ đồng, chiếm 19%. Vốn khác: 

110,1 tỷ đồng, chiếm 4,6%. 

Ngoài ra, tổng số vốn tín dụng do các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá 

nhân, hộ gia đình vay để đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm… là 5.188 

tỷ đồng. 

- Kết quả thực hiện hệ thống giao thông nông thôn 

Hệ thống giao thông nông thôn huyện Vụ Bản được quan tâm, chỉ đạo thực 

hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đến nay hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được cải tạo, nâng cấp: 

100% đường trục huyện, đường liên xã và đường trục xã, đường trục xóm được trải 

nhựa hoặc bê tông hóa giá trị hàng trăm tỷ đồng. Là đơn vị phát triển giao thông 

nông thôn, được nhiều địa phương đến trao đổi, học tập kinh nghiệm. 

Cấp kỹ thuật đường huyện đạt tiêu chuẩn theo TCVN 4054:2005; cấp đường 

huyện phù hợp với quy hoạch được duyệt, tỷ lệ nhựa hóa đạt 100% và được bảo trì 

hàng năm. Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, 

phù hợp với cấp đường quy hoạch. 

Phong trào chung tay đóng góp xây dựng NTM từ địa phương này đã lan tỏa 

đến địa phương khác và đến các thôn, xóm, tổ dân phố trong toàn huyện. Nhờ đó 
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các xã, thị trấn, các thôn, xóm, tổ dân phố có nguồn lực để xây dựng các công trình 

của địa phương. 

Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Năm 2019, Hội đồng Thi đua khen thưởng 

huyện đã khen thưởng cho 69 tập thể và 34 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong 

phong trào xây dựng Nông thôn mới huyện Vụ Bản từ năm 2010-2019. UBND tỉnh 

tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới. 

Phong trào xây dựng nông thôn mới cấp ủy lãnh đạo, sự chỉ đạo, điều hành 

của UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc 

biệt là sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện; công tác tổ 

chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” 

được triển khai, thực hiện khẩn trương, kịp thời và đồng bộ. Cấp ủy đảng, chính 

quyền từ huyện đến cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nhận thức sâu sắc về 

vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua xây dựng NTM và quan tâm, 

coi trọng chỉ đạo thực hiện; đảng viên đã nâng cao nhận thức vai trò hạt nhân của tổ 

chức cơ sở đảng, thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu; qua đó, trách nhiệm, 

sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong xây 

dựng NTM đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn 

có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng 

lên rõ rệt; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố tăng cường, 

an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

1.2. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:  

Đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và xây dựng. Các phong trào thi đua tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động 

sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Năng suất, chất lượng, hiệu 

quả”; “đổi mới quản lý, công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”; “nâng 

cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm”... được phát động liên tục trong các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao 

năng lực sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13,5%, vượt 0,5% 

so với năm 2016. 

Nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh 

tế, tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ và quản lý, mở rộng thị trường. Chỉ 

đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp giai đoạn 2016- 

2025, các cụm công nghiệp của huyện được mở rộng, thu hút lao động địa phương. 

Nhờ có hệ thống chính trị ổn định, môi trường đầu tư lành mạnh, trong 

những năm gần đây, huyện Vụ Bản đã xúc tiến đầu tư, thu hút được hàng chục 

doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển sản xuất, tại khu công 

nghiệp Bảo Minh. Đã giải quyết việc làm cho người lao động, tạo thu nhập ổn định, 

đời sống nhân dân ngày càng có chuyển biến rõ rệt. 

Trong 5 năm qua, hạ tầng giao thông, thủy lợi, được tập trung đầu tư xây 

dựng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thương mại và dịch vụ du lịch tăng đều 

qua các năm. 
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Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội: 

Phong trào hiến đất mở đường, làm đường giao thông, đã trở thành phong 

trào thi đua rộng khắp trong toàn huyện, nhiều công trình như quốc lộ, tỉnh lộ, trục 

huyện, liên xã, đường giao thông nông thôn… nhân dân đã tự nguyện hiến đất giải 

phóng mặt bằng, không phải trả tiền đền bù, đã góp phần quan trọng trong công tác 

đảm bảo tiến độ thi công; hoàn thành cải tạo nâng cấp và đưa vào sử dụng các công 

trình, liên huyện, liên thôn, liên xã… 

Hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn xóm, đường ngõ xóm, 

đường trục chính nội đồng của 18 xã, thị trấn trong huyện đều đạt tiêu chí và các 

xã, thị trấn đã được công nhận xã (thị trấn) đạt chuẩn nông thôn mới.  

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường 

học, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy và học.  

Các xã, thị trấn quan tâm đầu tư xây dựng  nhà văn hóa, khu trung tâm văn 

hóa- thể thao; đến nay các thôn xóm thuộc 18 xã, thị trấn đều có nhà văn hóa sinh 

hoạt cộng đồng, có nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao là nơi vui chơi, giải trí và tổ 

chức hội họp của các đoàn thể nhân dân, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, 

văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân. 

1.3. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Thực hiện tốt công tác GPMB thực hiện các dự án, đáp ứng nhu cầu phát 

triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội; xây 

dựng các khu đô thị, khu dãn dân thuộc các xã thị trấn như khu đô thị mới tại Thị 

trấn Gôi, khu dân cư tập trung xã Trung Thành; 04 điểm dân cư tại các xã: Kim 

Thái, Hiển Khánh, Đại An, Tân Thành; đường Trung Thành – Cộng Hòa, đường 

Tam Thanh – Yên Lương. 

Rà soát, quy hoạch lại các nhà máy cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện; 

tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch 

98%. 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề có đầy đủ hồ sơ về bảo vệ môi 

trường, không có hoạt động làm suy giảm môi trường. Thường xuyên chỉ đạo, phát 

động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn; thực hiện phương án thu gom, vớt bèo 

rác thải trên các tuyến kênh cấp 1, kênh cấp 2; 100% xã, thị trấn có khu xử lý rác 

thải tập trung, với 14 bãi chôn lấp, 8 lò đốt, trong đó có 2 lò đốt quy mô liên xã; 

phát động xây dựng, nhân rộng mô hình tuyến đường hoa, vệ sinh đường làng, khu 

dân cư, đã hình thành các tuyến đường hoa. Môi trường, cảnh quan nông thôn ngày 

một khang trang. 

1.4. Tài chính, ngân hàng 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý, khai thác nguồn thu, đảm bảo 

thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đúng luật các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. 

Hằng năm các khoản thu cân đối ngân sách đều đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Đồng 

thời điều hành chi ngân sách đảm bảo theo dự toán giao, tiết kiệm, hiệu quả; đáp 

ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của địa phương; đưa 



8 

 

công tác quản lý ngân sách các cấp đi vào nề nếp và thực hiện tốt chức năng kiểm 

soát thu, chi ngân sách đúng luật ngân sách.  

Ngân hàng, tín dụng: đáp ứng tốt cho các nhu cầu của xã hội. Nguồn vốn huy 

động của các tổ chức tín dụng tăng bình quân 19,8%/năm, gấp 2,4 lần so với năm 

2015. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn 

về thủ tục cho vay vốn, thực hiện khoanh nợ, giãn nợ... để thúc đẩy phát triển sản 

xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vay vốn, đầu tư 

phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, 

xây dựng nông thôn mới và hạn chế tín dụng đen phát triển.  

1.5. Trong lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ:  

Đã tập trung đẩy mạnh phát triển cả về quy mô và loại hình, chất lượng được 

nâng lên. Phong trào thi đua “Dịch vụ hoàn hảo, chất lượng cạnh tranh” được triển 

khai và hưởng ứng mạnh mẽ. Thương mại nội địa phát triển nhanh, đa dạng theo 

hướng văn minh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân hàng 

năm tăng 8,01%/năm. Dịch vụ vận tải phát triển nhanh, đã hình thành các tuyến vận 

tải đến khắp mọi miền đất nước; chất lượng, phương tiện và thái độ phục vụ từng 

bước được nâng lên. Dịch vụ vận tải hành khách tăng trưởng bình quân 

12,18%/năm và vận tải hàng hóa 11,38%/năm. Dịch vụ Bưu chính viễn thông đa 

dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trên địa bàn.  

2.Phong trào thi đuatrong phát triển văn hoá - xã hội: 

2.1.Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo:  

Với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Dạy tốt, học 

tốt”, thực hiện Chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo 

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngành giáo dục - đào tạo huyện tập trung nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chất lượng mũi nhọn; cơ sở vật chất trường học 

được đầu tư tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại. 

Công tác xã hội hoá giáo dục được quan tâm; phong trào khuyến học, khuyến 

tài, xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp và ngày càng hiệu quả hơn. 100% 

các xã, thị trấn, đều có Trung tâm học tập cộng đồng.  

Trong những năm qua, hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua, ngành 

Giáo dục - Đào tạo đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu 

như: Trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu, Tiểu học Thành Lợi, trường Tiểu học 

Hiển Khánh …; các thầy, cô giáo như cô Trần Thị Loan, Hiệu trưởng trường Tiểu 

học Thị Trấn Gôi, cô giáo Phạm Thị Thuận, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở 

Thị trấn Gôi, thầy Bùi Đức Hùng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã Quang 

Trung ,… là những thầy, cô giáo có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, 

giảng dạy. Trong 5 năm qua, huyện Vụ Bảnluôn phấn đấu đạt tỷ lệ học sinh đạt giải 

cao trong kỳ thi học sỉnh giỏi cấp tỉnh đặc biệt có em Phạm Thanh Lâm là học sinh 

cũ của trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu đã đạt huy chương Bạc môn hóa học 

quốc tế năm 2019.Sự nghiệp giáo dục-đào tạo huyện tiếp tục là những đơn vị duy 

trì tốt chất lượng giáo dục đào tạo, nhiều năm liên tục là đơn vị có nhiều thành tích 

tốt của tỉnh.  
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2.2. Trong lĩnh vực Y tế:  

Các phong trào thi đua: “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Thực hiện 12 điều y 

đức”, “Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân” được ngành Y 

tế đẩy mạnh và triển khai tổ chức sâu rộng. 

Thời gian qua, ngành y tế đã thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, không có 

dịch bệnh xảy ra; Nâng cao năng lực, ứng dụng kỹ thuật mới phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh; hệ thống mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở không ngừng được 

củng cố và nâng cấp theo chuẩn quốc gia, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn y tế; đội ngũ 

y bác sỹ được bồi dưỡng đào tạo thường xuyên nâng cao chất lượng công tác khám 

chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân... Các chỉ tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe, 

dân số - kế hoạch hóa gia đình đều đạt và vượt. Nhiều sáng kiến được ứng dụng đã 

góp phần nâng cao chất lượng khám chưa bệnh, điều trị cho bệnh nhân. Tỷ lệ trẻ 

em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 13,84%, tỷ lệ  bao phủ BHYT 91,5%. 

2.3.Trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, phát thanh truyền hình:  

Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của địa 

phương. 

Phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây 

dựng đời sống văn hoá cơ sở; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn 

hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; khôi phục nét 

đẹp văn hoá truyền thống phát triển mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, đảng viên, 

các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia.  

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng ngày càng tốt hơn định hướng 

chính trị tư tưởng của Đảng và nhu cầu của nhân dân. Hàng năm tổ chức thành công 

Tuần lễ văn hóa truyền thống của huyện. Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã góp 

phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước… thu hút được lượng lớn quần 

chúng nhân dân tham gia. 

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,“Khỏe để 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được duy trì; Thể thao quần chúng, tiếp tục được đẩy 

mạnh và nâng cao chất lượng. Phối hợp các cơ quan chức năng cùng với với cơ sở, 

đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh 

toàn diện các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh diễn 

ra trên địa bàn huyện. Xây dựng nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tôn 

vinh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; các gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong các lĩnh vực: 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đời sống... Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể 

thao đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong sản xuất các chương trình phát thanh, tăng 

thời lượng phát thanhphục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

2.4. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ:  

Phong trào thi đua đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 

đầu ra được quan tâm. Hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công 

nghệ đạt kết quả, nhất là các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin, 
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cải cách hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. 

Hàng năm có nhiều cá nhân tham gia Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định” tổ 

chức 02 năm/lần; nhiều mô hình, sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả góp phần vào 

phát triển sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân.Trong 05 năm qua tổng số sáng kiến, 

giải pháp công tác quản lý là 1475 sáng kiến. 

2.5. Trong lĩnh vực thực hiện chính sách người có công với cách mạng, 

giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội:  

Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", giúp đỡ người 

nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình đã 

thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, 

dân tộc. Song song với mục tiêu phát triển kinh tế, tỉnh đã tập trung thực hiện 

tốtchính sách an sinh xã hội, người có công. Từ năm 2015 đến nay, UBND huyện 

đã xét đề nghị trình Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng cho 35 bà mẹ Việt Nam 

anh hùng. Đề nghị nhà nước đề nghị tặng 95 Huân chương Độc lập cho gia đình có 

nhiều liệt sỹ. Khánh thành đền thờ liệt sỹ huyện, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ các 

xã, thị trấn. Xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, có 

giá trị hàng nghìn tỷ đồng. 

 3. Trong lĩnh vực Quốc phòng, An ninh, Nội chính. 

3.1. Phong trào thi đua trong các lực lượng vũ trang nhiều năm qua liên 

tục được đẩy mạnh, diễn ra sôi nổi và rộng khắp: 

Quân sự: Đẩy mạnh phong thi đua “Quyết thắng” với nhiều chủ đề, hình thức 

phong phú, điển hình là các phong trào: “Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo 

Bác”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 

“Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nền nếp, chính quy, chấp hành 

nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao”... đã góp phần xây dựng lực lượng vũ 

trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao; hàng năm, duy trì tốt chế độ huấn luyện và sẵn sàng chiến 

đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị 

trấn và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành 100% chỉ tiêu 

giao quân hàng năm đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật. Thực hiện tốt chính 

sách hậu phương quân đội. 

An ninh:Đẩy mạnh, tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Vì an 

ninh Tổ quốc”, phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân 

dân” cùng với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều mô hình 

mới, như: Tổ an ninh tự quản, tổ an toàn giao thông...được phát huy hiệu quả. Các 

phong trào thi đua: “Doanh nhân với An toàn giao thông”, “Cảm hóa, giáo dục, giúp 

đỡ người được tha tù tái hòa nhập cộng đồng”,... được triển khai sâu rộng đã góp 

phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; tạo động lực thúc đẩy cán bộ, 

chiến sỹ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

3.2. Phong trào thi đua trong lĩnh vực thanh tra, tư pháp:  

Tiếp tụcđược triển khai đẩy mạnh gắn với với chủ đề “Tự hào Truyền thống - 

Đoàn kết hợp tác - Tận tụy gương mẫu - Kỷ cương trách nhiệm” tập trung vào xây 



11 

 

dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnhgóp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, 

chống tham nhũng...  

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm, đã phối 

hợp với các ngành, đơn vị triển khai tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân các nội dung quy định của pháp luật, Luật... 

Thẩm định, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản do địa phương ban hành. Công 

tác cải cách tư pháp đã có nhiều đổi mới, triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ 

trọng tâm như: quyền công tố, xét xử đúng người, đúng tội; tăng cường công tác 

xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, thi hành án dân sự, giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… góp phần từng bước nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của nhân dân, giảm tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội. Nhiều vụ việc 

khiếu nại, tố cáo, tranh chấp phức tạp được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp thời; 

không có các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người. 

4. Phong trào thi đua trong lĩnh vực Xây dựng Đảng, chính quyền. 

Công tác Xây dựng Đảng đã được cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

hướng nội dung vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, như: 

“Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”... đã có những đổi mới, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực góp phần 

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

- Các Ban Xây dựng đảng Huyện uỷ, văn phòng cấp ủy đã nỗ lực phấn đấu 

khắc phục khó khăn, phát huy kết quả đạt được, tập trung thực hiện nghiêm sự chỉ 

đạo của Huyện uỷ và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; làm tốt công tác 

nghiên cứu, tham mưu đề xuất, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, Chỉ 

thị, Nghị quyết của Đảng, đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao. Đã tham mưu 

cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực 

hiện có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIIvề 

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa 

trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TWngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới”.. Qua triển khai thực hiện cuộc vận động đã đạt được những kết quả 

có ý nghĩa quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối sống 

trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, theo các chuẩn mực đạo 

đức Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần quan 

trọng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  

- Công tác Xây dựng chính quyềnhướng vào đẩy mạnh các phong trào thi đua 

từ huyện đến cơ sở, tiêu biểu là phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền vững 

mạnh” được các cấp quan tâm triển khai rộng rãi. Hội đồng nhân dân các cấp đã 
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tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ, bàn và quyết định nhiều chủ 

trương quan trọng về phát triển kinh kế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.  

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã có nhiều giải pháp tích cực để tăng cường 

công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác quản lý, điều hành có nhiều 

đổi mới gắn với các phong trào thi đua: “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, thực 

hiện “Đơn giản hoá các thủ tục hành chính” theo Đề án 30. Đặc biệt, công tác cải 

cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng 

phục vụ hành chính công như: lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân 

trong các giao dịch hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001; Nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế một cửa, xây dựng mô hình 

một cửa liên thông tại 100% xã, thị trấn, và của huyện. Công bố bộ thủ tục hành 

chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành 

chính. Quy định chế độ trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan trong công 

tác cải cách hành chính; thực hiện chấm điểm, đánh giá, xếp hạng kết quả công tác 

hàng năm của các địa phương, đơn vị. 

- Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 

11/CT-UBND củaChủ tịch UBND tỉnh, Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND huyện 

ngày 15/9/2016 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp của huyện Vụ Bản. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề ra nhiều 

biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tạo được chuyển 

biến mạnh mẽ trong tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; 

trong đó tiêu biểu là các phong trào:“Xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan kiểu 

mẫu”, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, xây dựng văn 

minh công sở”; hướng nội dung các phong trào vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức “Trung thành - Tận tuỵ - Gương mẫu -Giỏi chuyên môn, 

nghiệp vụ”,“Công tâm, năng động, trách nhiệm, hiệu quả cao”…góp phần nâng cao 

chất lượng hiệu quả, thực hiện tốt chức trách người cán bộ công chức, viên chức. 

5. Phong trào thi đua Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 

Trong những năm qua, đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, 

bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn thôn, 

xóm, tổ dân phố làm trọng điểm; coi trọng công tác vận động quần chúng; tăng 

cường phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc 

biệt là phong trào xây dựng Nông thôn mới; Tiếp tục triển khai xây dựng văn hoá 

công sở, văn hoá doanh nghiệp, văn hoá khu dân cư với phong trào thi đua “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện xây 

dựng “Nếp sống văn hoá - văn minh đô thị”, “Sáng - xanh - sạch - đẹp”... nhằm từng 

bước nâng cao chất lượng các danh hiệu cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, cụm dân 

cư văn hóa... 

Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “xây dựng Xứ, 

họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “xây dựng Chùa tinh tiến” gắn 

với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”, khu dân cư “5 không”... của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
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đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong các cộng 

đồng dân cư; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong 

việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; xoá bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, làm lành mạnh 

hóa các mối quan hệ trong gia đình.  

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với chủ đề “Công đoàn 

đồng hành vì sự nghiệp phát triển bền vững của doanh nghiêp”, tích cực vận động 

công nhân viên chức lao hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, trong sáng tạo, 

phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suất 

hiệu quả lao động ngày một cao. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên công đoàn. 

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

hạnh phúc”, “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Giỏi việc nước, đảm 

việc nhà”, “Nuôi dạy con tốt”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”... đã trở 

thành động lực động viên, cổ vũ nữ công nhân viên chức - người lao động vượt qua 

khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2015-2020, khen 

thưởng cho 13 tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện giai đoạn 2015-2020, vinh danh khen thưởng các điển hình tiên tiến nhân dịp 

kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Thực hiện chức năng tín chấp cho hội viên vay 

vốn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo; đảm nhiệm trồng và chăm sóc 

hoa các tuyến đường “Xanh-sạch-đẹp”, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường 

nông thôn. 

Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” đã 

được Đoàn thanh niên triển khai, đã phát huy tinh thần xung kích, khát vọng, ý chí 

và sức mạnh của tuổi trẻ, không sợ hy sinh, gian khổ hăng hái lao động, sản xuất, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa; tư vấn, 

hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho thanh niên; tập hợp thanh niên, giới thiệu 

đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

của địa phương. 

Phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giầu và giảm nghèo 

bền vững” tiếp tục được đẩy mạnh gắn với công tác tuyên truyền nhân rộng các mô 

hình, vận động hội viên tham gia xây dựng NTM, hiến đất, góp công làm đường thôn 

xóm, giao thông nội đồng. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển giao 

khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho hội viên. Thực hiện tín chấp cho hội viên vay vốn 

phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới.  

Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh chung sức xây 

dựng mông thôn mới”, “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, tuyên truyền giáo dục 

truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ 

quân sự; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa 

phương, các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, đã thực sự lôi cuốn được 

đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, góp phần phát huy tốt phẩm chất của Bộ đội 

Cụ Hồ, động viên, khích lệ cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói 

giảm nghèo, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, công tác từ thiện xã hội, góp 
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phần đảm bảo an ninh nông thôn. Phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi 5 

năm qua đang phát triển mạnh mẽ, đa dạng ngành nghề các cơ quản Hội xuất hiện 

nhiều mô hình trang trại, gia trại, công ty TNHH sản xuất – kinh doanh hiệu quả 

cao, doanh thu hàng năm từ 200 đến 500 triệu đồng, như ông Vũ Ngọc Hoan 

thương binh ¼ giám đốc công ty vật liệu xây dựng Yến Hoan, ông Triệu Đình Tấn 

trang trại chăn nuôi.. và còn nhiều cá nhân có thành tích tiêu biểu tạo công ăn việc 

làm cho nhiều cựu chiến binh, con em cựu chiến binh có thu nhập ổn định. 

Các phong trào thi đua trong Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong 

giai đoạn 2016-2020đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng khối đại đoàn 

kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và cộng đồng dân cư; xây dựng 

củng cố chính quyền vững mạnh, động viên cán bộ, nhân dân khắc phục khó khăn 

đóng góp sức người, sức của tham gia vào xây dựng, phát triển quê hương, đất 

nước. 

 III. CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG 

1.Công tác khen thưởng trong những năm qua có sự đổi mới cả về đối tượng, 

tiêu chuẩn, quy trình khen thưởng. Đã xây dựng được các tiêu chí cụ thể phù hợp 

với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị; 

nhiều tiêu chí thi đua được lượng hoá để chấm điểm công bằng, chính xác, đảm bảo 

việc xét chọn công khai, dân chủ, khách quan. Việc khen thưởng thành tích trong 

các phong trào thi đua; khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân điển hình tiến tiên; khen 

thưởng thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, đấu tranh phòng chống tội 

phạm, trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong phòng chống thiên tai, dịch 

bệnh… đã được chú trọng hơn. Công tác khen thưởng đã đi vào nền nếp, việc khen 

thưởng kịp thời, đúng luật đã góp phần biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc, tạo động lực để mọi người tích cực tham gia xây dựng và 

phát triển quê hương, đất nước. Thực hiện tốt quy trình xét khen thưởng, để nâng 

cao chất lượng xét duyệt các danh hiệu thi đua từ cơ sở làm cơ sở cho việc xét đề 

nghị khen thưởng ở mức cao hơn. 

Việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định, có tác dụng động viên, khích lệ 

kịp thời, được dư luận xã hội đồng tình. Các nhân tố mới, mô hình mới, các điển 

hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được phổ biến, tuyên truyền kịp thờitrên các 

phương tiện thông tin đại chúng đã có tác dụng tích cực trong việc động viên, khích 

lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

2. Kết quả khen thƣởng trong 5 năm (2016-2020) nhƣ sau: 

2.1. Tổng kết kháng chiến. 

- Chủ tịch nƣớc tặng thƣởng: 

+ Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: 196 bà mẹ 

+ Huân chương Độc lập: 5 gia đình có nhiều người là liệt sỹ. 

+ Huân chương Lao động hạng Ba: 02 tập thể; 

2.2. Khen thưởng thời kỳ đổi mới 
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- Thủ tƣớng Chính phủ tặng thƣởng: 

+ Bằng khen: 10 tập thể, 30 cá nhân; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thƣởng: 

Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 26 tập thể; tặng danh hiệu “Tập 

thể lao động xuất sắc” cho 80 tập thể; Bằng khen cho 46 tập thể, 78 cá nhân. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng thƣởng: 

+ Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 616 cá nhân 

 + Tập thể:Giấy khen và tập thể lao động tiên tiến: 1028 tập thể 

 + Cá nhân: Giấy khen và danh hiệu Lao động tiên tiến: 3.578 cá nhân. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 05 năm qua, UBND huyện đãlãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai các quy định về công tác thi đua khen thưởng trong toàn huyện. Hoạt 

động của Hội đồng thi đua, khen thưởng của huyện có sự đổi mới; phong trào thi 

đua được phát động sâu rộng hơn với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết 

thực, hiệu quả đã từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành 

động lực thúc đẩy, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, theo Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ XXI đề ra.  

Quy mô nền kinh tế được mở rộng, so với thời kỳ 2010-2015: thu nhập bình 

quân đầu người ước đạt 51,3 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 

13,5%/năm. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu 

tỉnh giao. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi được tập 

trung đầu tư, xây dựng và có nhiều đổi mới.... 

Những thành tích của phong trào thi đua yêu nướcđạt được trong 5 năm qua, 

là kết quả lao động sáng tạo, cần cù của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân trong huyện; trong đó có sự đóng góp đáng 

kểcủa các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đi đầu trong các phong trào thi đua 

yêu nước của các ngành, các đơn vị, địa phương; nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu 

nhất đã vinh dự có mặt tại Đại hội này.  

Bên cạnh những thành tích đạt được, phong trào thi đua, công tác khen 

thưởng của huyện còn một số hạn chế sau: 

- Công tác thi đua khen thưởng ở một số đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở 

chưa được lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quan tâm đúng mức;chưa đi vào thực chất, 

thường xuyên, toàn diện; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; còn có biểu hiện coi 

nhẹ việc tổ chức phát động phong trào thi đua. Một số đơn vị mới chỉ tập trung vào 

xét đề nghị khen thưởng, chưa gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc chỉ đạo 
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thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình;do đó chưa tạo 

được động lực thi đua, khí thế sôi nổi trong cơ quan, đơn vị.  

- Việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng và tặng các danh hiệu thi đua ở 

một số nơi còn mang tính bình quân; chưa thật quan tâm, chú trọng đến việc xét 

khen thưởng đối tượng là tập thể nhỏ và cá nhân là những người trực tiếp lao động 

sản xuất, thực sự có thành tích; khen thưởng chưa bám sát kết quả các phong trào 

thi đua đã làm giảm ý nghĩa động viên, khích lệ của công tác thi đua khen thưởng.  

- Một số đơn vị, nhất là cơ sở, chưa hoặc ít sử dụng thẩm quyền của cấp mình 

theo Luật quy định, để biểu dương khen thưởng (tặng các danh hiệu thi đua, tặng 

giấy khen ở cấp xã, các doanh nghiệp...). Việc xây dựng, nhân điển hình tiên tiến 

chưa được quan tâm đúng mức; mới tập trung ở một số lĩnh vực, như: giáo dục - 

đào tạo, nông nghiệp, an ninh - quốc phòng. Công tác tuyên truyền, tổ chức học tập 

các điển hình tiên tiến, mô hình mới còn nhiều hạn chế.  

- Vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội 

trong việc phát động, tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng chưa đáp 

ứng yêu cầu, có lúc, có việc chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ. Hội đồng thi đua, khen 

thưởng các cấp tuy đã được kiện toàn, củng cố nhưng ở nhiều nơi chất lượng hoạt 

động chưa cao.   

Từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện 

trong những năm qua có thể rút ra bài học kinh nghiệm như sau: 

Thứ nhất: Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính 

quyền và công tác phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với các 

ngành, các cấp; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ 

chức, triển khai công tác thi đua khen thưởng là yếu tố quyết định để tổ chức các 

phong trào thi đua có hiệu quả. 

Thứ hai: Nội dung phong trào thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm của đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn cụ thể; coi trọng việc xây 

dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tiêu chí thi đua; kịp thời phát hiện, biểu 

dương, khen thưởng nhân tố điển hình và tập trung chỉ đạo phong trào thi đua theo 

phương châm hướng mạnh về cơ sở.  

Thứ ba:Công tác khen thưởng phải đúng quy định, đảm bảo khách quan, dân 

chủ, công bằng, công khai. Coi trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực 

tiếp làm việc, lao động ở cơ sở, nhất là nông dân, công nhân lao động; gắn khen 

thưởng với thi đua coi thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch.  

Thứ tư: Công tác tuyên truyền, biểu dương, phổ biến kinh nghiệm hay của các 

gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được triển khai thực hiện 

thường xuyên để kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả rộng khắp. 

Thứ năm: Phải thường xuyên quan tâm củng cố bộ máy và cán bộ làm công 

tác thi đua khen thưởng ở các cấp; các ngành, đoàn thể đảm bảo ổn định, có năng 

lực, năng động sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi 

đua hiện nay. 
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Thứ sáu: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi 

đua khen thưởng ở cơ sở, để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, khó khăn 

vướng mắc. 

Phần thứ hai 
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤCÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƢỞNG 

GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 

I. PHƢƠNG HƢỚNG CHUNG 

Phát huy kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Vụ 

Bảnxác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020 - 2025 

của huyện là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của 

Đảng bộ và nhân dân, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới nâng cao trong toàn 

huyện”.Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025. 

II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020-2025 

Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua 

yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo tinh thần 

Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, 

điều hành của chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng. Huy động sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, tạo phong 

trào thi đua sôi nổi, phát triển rộng khắp; thực hiện khen thưởng theo phương châm 

kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra; tạo 

bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng 

huyện Vụ Bản giàu đẹp, văn minh. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1.Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái 

quốc; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện 

của chính quyền để thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Khơi dậy truyền thống yêu 

nước, yêu quê hương; Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ 

chức triển khai các phong trào thi đua và phát hiện những điển hình tiên tiến để 

khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

2. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các khối thi đua trong việc đổi mới 

phương thức hoạt động. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cần cụ 

thể hóa những nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối 

tượng và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện mang lại 

hiệu quả cao nhất; Phương pháp và hình thức thi đua phải phù hợp với đặc điểm và 

điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thu hút đông đảo mọi 

người tích cực tham gia.Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên 

tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức và chỉ 

đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, 

bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. 
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3. Tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc thực hiện, cụ thể 

hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen 

thưởng, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng.Ðẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi 

đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Quy định rõ trách nhiệm 

và mối quan hệ giữa các cơ quan có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng và 

các quy định về hồ sơ, thủ tục khen thưởng. 

4. Thường xuyên quan tâm biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời, đúng 

người, đúng việc, đúng thành tích đạt được;thực hiện công khai dân chủ bình xét từ 

cơ sở, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Chú trọng việc phát 

hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát 

triển, thiết thực hiệu quả. 

5. Thường xuyên, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, 

khen thưởng từ huyện đến cơ sở; lựa chọn những cán bộ có kiến thức, nhiệt huyết; 

chú trọng tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức công tác thi đua, khen thưởng; 

làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về tổ chức phong trào thi đua 

và công tác khen thưởng ở mỗi địa phương, đơn vị để công tác thi đua, khen 

thưởng thật sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, 

xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.    

6. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương đường lối của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, khuyến khích 

động viên những mô hình hay, cách làm tốt, chấn chỉnh những việc làm chưa đúng, 

kém hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. 

Phát huy ưu điểm, những bài học kinh nghiệm đã tích luỹ được trong phong 

trào thi đua 05 năm qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Vụ Bản quyết tâm thực hiện 

có hiệu quả hơn lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, tiếp tục phát động các 

phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp, liên tục; đưa công tác thi đua, khen 

thưởng lên tầm cao mới; huy động sức mạnh đại đoàn kết và trí tuệ toàn dân để xây 

dựng huyện Vụ Bản “Vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an 

ninh, đẹp về nếp sống văn hoá”./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Ban TĐKT Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND cácxã, thị trấn; 

- Các thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 

- Trang Thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 
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