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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương  
_______________ 

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 77 

của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch 

Hội đồng, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch 

thứ nhất Hội đồng, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương. 

Sau khi nghe đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch 

thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của 

Hội đồng và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ, 

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau: 

I. Năm 2020, trong bối cảnh đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, 

nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ nhưng 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, đồng lòng 

của các tầng lớp nhân dân, chúng ta vẫn thực hiện thành công và toàn diện các 

nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” 

vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm 

an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân. Niềm tin của Nhân dân vào 

Đảng, Nhà nước được củng cố, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội. 

Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua và công tác 

khen thưởng. 

Các phong trào thi đua với nòng cốt là 04 Phong trào do Thủ tướng 

Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, 

sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.  

Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, chủ động, 

kịp thời phát hiện và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích, 

có đóng góp cho xã hội, người lao động trực tiếp.  

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được 

chú trọng hơn. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền, động viên, 

cổ vũ các phong trào thi đua, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các 

lĩnh vực của đời sống xã hội.  
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Hoạt động của Hội đồng và cơ quan Thường trực Hội đồng đạt được nhiều 

kết quả tốt, bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra; tập trung triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, Hội đồng và các Thành viên Hội đồng 

đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X với nhiều đổi mới, sáng tạo được dư luận xã hội quan tâm và 

đánh giá cao. 

II. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2020 còn có những hạn chế. Nội dung các phong trào thi đua chưa phong phú, 

thiết thực. Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, công tác phát hiện các 

điển hình là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để 

biểu dương, khen thưởng, nhân rộng có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc khen thưởng 

cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp tuy đã có sự chuyển biến 

nhưng chưa đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương. 

III. Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, 

thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào thi đua và công tác khen thưởng 

năm 2021 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

 1. Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung 

định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 05 nội dung thi đua do 

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương 

phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, hướng phong trào 

thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá 

chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước 

đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn 

với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, địa phương. Tổng kết phong trào 

“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” để đánh giá, rút kinh nghiệm 

trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua mới trong giai đoạn tiếp theo. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua 

thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. 

Phát huy vai trò tích cực các cơ quan truyền thông, báo chí trong phát hiện, 

tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhất là các 

điển hình phòng chống dịch bệnh, phòng chống tham nhũng, những tấm gương 

có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập, các tập thể, cá nhân 

Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

3. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các Thành viên Hội đồng trong việc 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao chất lượng các phong trào 

thi đua và công tác khen thưởng. 
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4. Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, 

minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực 

phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, 

khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, cá nhân dũng cảm cứu người, 

cứu tài sản, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động... 

5. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng 

các cấp theo hướng ổn định, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tinh gọn, 

hiệu quả, theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng đội ngũ 

công chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chất lượng, có phẩm chất 

chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, có năng lực tham mưu, nghiên cứu, thực hiện 

tốt vai trò tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng được yêu 

cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, chống tiêu cực, nhũng nhiễu 

6. Bộ Nội vụ tập trung công tác xây dựng thể chế, khẩn trương hoàn thiện 

Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ; chủ động 

nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập phát sinh trong công tác thi 

đua, khen thưởng, đặc biệt trong việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng; báo cáo 

việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo quy định. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận :               
- Thủ tướng Chính phủ;  

- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Các Thành viên Hội đồng TĐKTTW; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; 

  TGĐ Cổng TTĐT, 

- Lưu: Văn thư, TCCV (3). LHN                                                   

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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