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Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát
động và các phong trào thi đua do Bộ, ngành Tư pháp phát động
Thấm nhuần lời dạy của của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước,
yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước
nhất”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy bề dày truyền thống của
Bộ, Ngành, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, Bộ, ngành Tư pháp đã tích
cực quán triệt, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với những nội
dung và hình thức phong phú, đa dạng, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp từng cá
nhân, đơn vị và toàn Ngành vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật, bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, góp phần vào thành tựu chung
về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của
đất nước và của từng địa phương; Bộ Tư pháp báo cáo về kết quả thực hiện các
phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua
do Bộ, ngành Tư pháp phát động như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban
cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với
phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Bộ, Ngành. Hàng năm, trên cơ
sở tham mưu của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp, Ban cán sự
Đảng, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành xác định
các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen
thưởng, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua gắn với lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cho phù hợp với đặc điểm,
điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành.
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Cùng với việc xây dựng hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng của
đất nước, Bộ, ngành Tư pháp đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các
phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
Trung ương phát động, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức
xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị
bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ,
công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước đoàn kết,
chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo
tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong thời gian qua, Bộ đã tổ
chức tổng kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông
thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”
giai đoạn 2016-2020, sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” theo
hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trên cơ sở đó,
đánh giá những kết quả đã đạt được, các mặt còn tồn tại, hạn chế, qua đó rút các
bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực phong trào thi đua của Bộ,
ngành Tư pháp.
Bên cạnh việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ,
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động, căn cứ chương trình,
mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác giai đoạn, hàng năm, Bộ, ngành Tư pháp
đã phát động, đẩy mạnh tổ chức thực hiện những phong trào thi đua thường
xuyên, thi đua theo chuyên đề, theo đợt thiết thực, phù hợp với từng đối tượng,
từng thời kỳ và từng lĩnh vực công tác, với phương châm: Các phong trào thi
đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp, kết hợp các
đợt thi đua dài ngày và ngắn ngày, gắn thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ trọng
tâm của Bộ, của Ngành, địa phương và từng đơn vị; xác định những việc khó,
bức xúc, phức tạp càng cần phải thi đua; lấy hiệu quả công tác của đơn vị, cá
nhân làm thước đo đánh giá phong trào. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ,
các cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng, tổ chức quán triệt, triển khai với
hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tạo động lực, không khí thi đua sôi nổi,
cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết
tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi
đua được các đơn vị phát động thường xuyên, gắn phong trào thi đua hoàn thành
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xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị với thi đua lập thành tích
chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Chủ đề của các phong trào thi đua
có sự đa dạng, cụ thể: Thi đua xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức; thi đua xây
dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng người cán bộ tư pháp
gương mẫu về kỷ cương, kỷ luật; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối, tác
phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác; thi đua xây dựng đoàn kết nội bộ, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; thi đua xây dựng, thực hiện văn hoá, công sở; thi đua thực
hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” với phương châm chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; thi đua học tập,
nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; mở các “chiến dịch”
cao điểm về giải quyết án dân sự tồn đọng, đăng ký khai sinh quá hạn, trợ giúp
pháp lý lưu động; thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới... Kết thúc các đợt
thi đua đều tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tuyên truyền về gương người tốt, việc
tốt và nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho các phong trào thi đua trở nên thực
chất, hiệu quả, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác
của Bộ, ngành.
Việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với đặc
điểm, tình hình của ngành Tư pháp đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận
thức và trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, của các tập thể, cá nhân;
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý, góp
phần đưa công tác thi đua, khen thưởng của Ngành đi vào thực chất, hiệu quả.
2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ
phát động
2.1. Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng
thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
Phong trào thi đua được Bộ Tư pháp quán triệt đến các cơ quan, đơn vị
trong toàn Ngành tổ chức thực hiện gắn với tổ chức thực hiện đợt thi đua cao
điểm lập thành tích chào mừng 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và
hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với vai
trò thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Tư pháp đã
thành lập Tổ công tác đặc biệt về các vấn đề pháp lý và tháo gỡ khó khăn cho
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doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tham gia tích
cực trong xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản liên quan đến phòng, chống
Covid-19 như: Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa
XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp
cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết
30/2021/QH15; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban
hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19”…; tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống
Covid-19 các vấn đề pháp lý trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống
dịch Covid-19, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng,.. Sở Tư pháp,
Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch ở các địa phương cũng đã chủ
động, trách nhiệm, hiệu quả trong tham mưu với UBND các cấp những vấn đề
pháp lý phát sinh trong ứng phó với dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp
đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, nhận diện tồn tại, hạn chế
của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, k o dài của đại dịch
Covid-19, qua đó tham mưu xây dựng, sửa đổi các quy định pháp luật còn
chồng ch o, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, đang gây
khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Trong lĩnh vực tư pháp, Bộ cũng đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo
điều hành liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Tư pháp;
hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của Bộ bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như lĩnh vực thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính, trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp hộ tịch, quốc tịch, thi hành
án dân sự… theo đúng tinh thần bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều
kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp do bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh, đặc biệt tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Qua kiểm tra,
đánh giá tình hình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận sự
chuẩn bị chu đáo, việc thực hiện nghiêm túc và biểu dương những nỗ lực của
Bộ, ngành Tư pháp trong việc chủ động, tích cực triển khai, thực hiện công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, các văn bản chỉ đạo của Bộ
Chính trị, Ban bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về
phòng, chống Covid-19, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Tư pháp, các
Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã ban hành các văn bản
tiếp tục quán triệt nghiêm tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao
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động các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp đảm bảo vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo
kế hoạch đề ra; chủ động thành lập, kiện toàn, tổ chức hiệu quả các Ban chỉ đạo,
ban chỉ huy phòng, chống Covid-19, các Tổ kiểm soát an toàn dịch bệnh Covid19, phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên, chủ động xây dựng các kế
hoạch, kịch bản ứng phó các tình huống phát sinh để kịp thời xử lý; trang bị cơ
sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch tại cơ quan,
đơn vị; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách, quy định pháp
luật liên quan đến phòng, chống dịch… Qua theo dõi đánh giá, các đơn vị và cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tuân thủ nghiêm túc các quy định
về phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của cơ quan chức
năng; chủ động bố trí, sắp xếp đúng số lượng người được ph p làm việc tại cơ
quan, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, tình hình xử lý các công việc thường
xuyên hoặc đột xuất tại cơ quan, đơn vị: Cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động đều cài đặt ứng dụng Bluezone, Sổ sức khỏe điện tử, chủ động khai báo
y tế điện tử thường xuyên; tạo mã QR Code tại trụ sở cơ quan, đơn vị, tự đánh
giá, cập nhật trên hệ thống quy định; bố trí khu vực sát khuẩn tại trụ sở làm việc,
lập sổ theo dõi công dân đến liên hệ công tác; thực hiện đúng thông điệp 5k của
Bộ Y tế; đăng ký và tiêm phòng Vacxin cho cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động theo quy định…
Các cơ quan, đơn vị đã cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn do phải thay
đổi cách thức triển khai công việc trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, cơ
bản đảm bảo tiến độ, chất lượng khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao, nổi
bật là: Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị của Chính phủ về công tác xây
dựng và hoàn thiện thể chế; công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm
pháp luật; hợp tác quốc tế về pháp luật; rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính đạt được nhiều kết
quả tích cực; kịp thời tham gia ý kiến pháp lý đối với các văn bản của Quốc
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phòng, chống dịch Covid19; công tác phòng, chống dịch tại Bộ, tại các cơ quan, đơn vị được đảm bảo,
chủ động, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng,
chống Covid-19 và yêu cầu của chính quyền địa phương các cấp. Các phần
mềm, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công chức, viên chức làm việc tại
nhà cơ bản được bảo đảm…
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Bên cạnh công tác chuyên môn, Bộ, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công
chức, người lao động trong toàn Ngành cũng tích cực chung tay cùng cả nước
phòng, chống dịch qua các đợt quyên góp, ủng hộ về tiền, nhu yếu phẩm, trang
thiết bị cần thiết, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân, Tuần lễ hồng chủ
đề “Giọt máu đào – Tiếp sức đồng bào mùa dịch”, hỗ trợ tối đa về nhân lực, vật
lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19… Một số địa phương có
nhiều công chức, viên chức, người lao động tại các Sở Tư pháp, cơ quan thi
hành án dân sự trở thành tình nguyện viên trên tuyến đầu tham gia phòng, chống
dịch tại các vùng đỏ…
Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua, các văn bản
hướng dẫn x t khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, căn
cứ điều kiện thực tiễn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ, Giám đốc Sở Tư pháp,
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
đã tổng kết, đánh giá, khen thưởng theo thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm và phong trào thi đua đặc biệt;
bình x t, lựa chọn một số tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm tốt đạt
thành tích tiêu biểu xuất sắc để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen
hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. Hiện nay, Bộ Tư pháp
đang thực hiện quy trình để đề nghị Thủ tướng Chính phủ x t tặng Bằng khen
cho 03 tập thể, 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi
đua đặc biệt.
2.2. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và
phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại
phía sau”
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ
tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua
“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Quyết định số 1730/QĐ-TTg
ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức
thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai
đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 2611/KH-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ Tư pháp,
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp
phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1258/QĐTTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào thi
đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn
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các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững, đặc biệt là tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện
nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa
dạng nội dung tổ chức, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, các đơn vị
thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã tiếp tục đẩy
mạnh các hoạt động tuyên truyền, thực hiện lồng gh p với việc triển khai nhiệm
vụ, qua đó góp phần giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông
thôn mới; đồng thời gắn với các đợt thi đua làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa,
uống nước nhớ nguồn, xây nhà tình nghĩa; ủng hộ người nghèo, đồng bào bị lũ
lụt, thiên tai; giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó,... để khơi dậy và phát huy tinh
thần tương thân tương ái, truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, góp phần
củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Các phong trào đã được các cơ quan, đơn vị
trong Ngành, cán bộ, công chức nhiệt tình hưởng ứng, nhân dân phấn khởi, đón
nhận và được triển khai sâu rộng bằng những việc làm, hành động cụ thể với
nhiều hình thức thi đua phong phú, đa dạng, thiết thực.
Các đơn vị thuộc Bộ đã tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế,
phổ biến pháp luật, tham gia tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa
giải, kiến thức pháp luật cho báo cáo viên, hòa giải viên các huyện nghèo; phối
hợp với chính quyền địa phương đăng ký tham gia giúp đỡ các xã xây dựng nông
thôn mới, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo; quan tâm, sát cánh với
những người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới,
ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần
từng bước nâng cao hiểu biết của người dân về pháp luật: để nâng cao năng lực
cho đội ngũ cán bộ làm công tác và đội ngũ báo cáo viên ở địa phương; phát hiện
những thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thuộc lĩnh
vực được giao tại các địa phương, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
công dân, cơ quan, tổ chức tại các địa phương nông thôn, miền núi.
Các Sở Tư pháp chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan tích cực tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế
chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích, thu hút các nguồn
lực để xây dựng nông thôn mới; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuẩn
tiếp cận pháp luật; lựa chọn 01-02 xã đặc biệt khó khăn để giúp đỡ với nhiều
hình thức: Hỗ trợ tủ sách pháp luật, tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động, bồi
dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch, hòa giải
viên cơ sở, xây dựng phương án củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở,
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tuyên truyền, phổ biến, giao dục pháp luật tập trung vào các văn bản liên quan
đến hôn nhân và gia đình, đất đai, lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành
án dân sự,… tại các xã điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng
cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân tại cơ sở, tạo sự chuyển biến trong việc
nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước trong cán bộ, nhân dân. Đặc biệt, nhiều Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu
cho Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện việc
đánh giá tiêu chí thành phần 18.5 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật. Nhiều Cục, Chi cục Thi hành án dân sự đã chủ động phối hợp
với chính quyền địa phương đăng ký tham gia giúp đỡ các xã xây dựng nông
thôn mới; kết hợp, lồng gh p các hoạt động xây dựng nông thôn mới với việc
triển khai, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như xây dựng xã, địa bàn
không có án tồn đọng; hiến đất, ngày công lao động xây dựng giao thông nông
thôn; phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tuyên
truyền, vận động, giúp đỡ những người được thi hành án, người phải thi hành án
hoặc những người được đặc xá, những người đã mãn hạn tù, là đối tượng đang
phải thi hành án dân sự thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sớm hoà nhập với cộng
đồng, ổn định cuộc sống…
Bộ đã phối hợp cùng với Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Cơ quan
của Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn pháp luật lần thứ hai với chủ
đề “Thi hành pháp luật về bảo vệ người nghèo và nhóm yếu thế trong lĩnh vực tư
pháp”. Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung chia sẻ thông tin, trao đổi về thi
hành pháp luật về bảo vệ người nghèo và nhóm yếu thế trong lĩnh vực tư pháp
theo định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 20112020 cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng các
yêu cầu của cải cách pháp luật và cải cách tư pháp.
Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong toàn Ngành cũng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,
uống nước nhớ nguồn, hiến máu nhân đạo; ủng hộ công tác phòng, chống dịch
Covid-19, hướng về đồng bào miền Nam; giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó,
“Sóng và máy tính cho em”; ủng hộ, giúp đỡ các gia đình chính sách, người
nghèo, đồng bào vùng khó khăn, gặp thiên tai, các hoạt động xã hội thiện
nguyện khác... do Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền phát động thông
qua nhiều hình thức như bằng tiền, hiện vật, những phần quà ý nghĩa, giá trị,
ngày công lao động; trao tặng học bổng, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhận
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phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; triển khai các công trình kỷ niệm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công trình tháng thanh niên... Cùng
với việc trực tiếp quyên góp, ủng hộ trên, các đơn vị thành viên trong Cụm thi
đua số II đã đóng góp và trao nhiều suất học bổng của Quỹ học bổng cho sinh
viên các Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, Trường Cao đẳng Luật miền Trung,
Trường Cao đẳng Luật miền Nam, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Phân hiệu
Trường Đại học Luật Hà Nội; Khu vực miền Nam Trung bộ và Tây Nguyên,
Khu vực Miền Đông Nam bộ tiếp tục duy trì, vận hành hiệu quả Quỹ hỗ trợ cho
các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị có hoàn cảnh
khó khăn do các thành viên trong các Khu vực...
Bộ đã chỉ đạo, tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp
chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012-2020 trong
phạm vi toàn Ngành gắn với tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; tổng kết phong trào thi đua “Cả
nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua tổng kết,
trên cơ sở kết quả, thành tích đã đạt được, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo
quy định, Bộ đã lựa chọn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho
03 tập thể, 02 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 51 tập thể,
30 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước
chung sức xây dựng nông thôn mới”; lựa chọn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ
tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc
trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị
bỏ lại phía sau”. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong các phong trào
thi đua đều được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua
hoặc Hội nghị triển khai công tác tư pháp hàng năm của ngành Tư pháp, các
hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại
chúng của Bộ, Ngành.
Qua các phong trào thi đua, đã góp phần giúp các địa phương hoàn thành
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp
luật; khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống, đạo lý tốt
đẹp của dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện công tác
giảm nghèo và vì người nghèo.
2.3. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện
văn hóa công sở”
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Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen
thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức
thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, Bộ Tư pháp đã chủ
động, tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện. Ngày 11/7/2019, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện
văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-BTP.
Đồng thời, phong trào thi đua đã được Lãnh đạo Bộ phát động, quán triệt, tổ
chức triển khai thực hiện trong toàn Ngành ngay tại Hội nghị sơ kết công tác tư
pháp 06 tháng đầu năm 2019 của Ngành; quán triệt lồng gh p triển khai trong
các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm của Bộ, Ngành.
Trên cơ sở Kế hoạch của Bộ, căn cứ điều kiện thực tiễn, các cơ quan, đơn
vị trong Ngành đã ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện, đẩy mạnh tuyên
truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, trong tu dưỡng,
rèn luyện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới phương thức làm việc, thích ứng
trong điều kiện mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện
nhiệm vụ, vừa đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo
sức khỏe, tính mạng của người dân, công chức, viên chức, người lao động.
Thực hiện phong trào thi đua, nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức thực
hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực để triển khai phong trào thi đua như: sửa
đổi, bổ sung nội quy, quy chế văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; đưa nội
dung thực hiện văn hóa công sở vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ và bình x t thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị; tăng cường
thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; gắn thực hiện văn hóa công sở với việc
xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tập trung chỉnh trang nơi đón tiếp khách và
người dân đến liên hệ công tác... đã tạo ra sự chuyển biến tốt trong nhận thức và
hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn
ngành... Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, tham gia nghiên cứu
nâng cao trình độ, năng lực; rèn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp của
đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành ngày càng tốt hơn, qua đó góp
phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư
pháp có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực,
chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả; tạo môi trường
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làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn,
bảo đảm tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
Hiện nay, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng
Trung ương, Bộ đang tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua, đánh
giá, rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp thúc đẩy hiệu quả hơn nữa các phong
trào thi đua; đồng thời, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất
sắc để biểu dương, khen thưởng theo quy định.
3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua do Bộ, ngành Tư pháp phát động
Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nội dung phát động
phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước
toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP
hàng năm của Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày
31/8/2021 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương thực hiện Chỉ thị
số 19/CT-TTg của Chính phủ, Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021
của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào
thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống
và chiến thắng đại dịch Covid-19”, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung
ương, căn cứ chương trình, nhiệm vụ công tác tư pháp trọng tâm của năm, các
Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết
số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Ban cán sự Đảng,
Lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với phong trào thì
đua của Bộ, ngành, đặc biệt là việc quán triệt, phát động, tổ chức thực hiện
các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, chuyên đề trọng tâm
của Bộ, ngành Tư pháp năm 2021, năm 2022. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày
31/3/2022, Bộ đã phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hàng
năm, giai đoạn để thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng những sự
kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, của Bộ, Ngành, tiếp tục khắc phục
khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao nhất là trong bối cảnh
ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 như phong trào: “Ngành Tư pháp đoàn
kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị được giao” (năm 2021); “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo,
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thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” (năm 2021 – chuyên
đề áp dụng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);
“Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo,
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao (giai đoạn 2021-2025)”; đợt
thi đua cao điểm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện công
tác phòng, chống dịch Covid-19 chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền
thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2021) và Ngày Pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2021); “Đoàn kết, trách
nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính
trị được giao” (năm 2022)…
Kết hợp với việc tuyên truyền, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào
thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”,
“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cán bộ Tư pháp tiếp tục
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua
thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, “Ngành Tư pháp chung sức
góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025. Các phong trào thi đua
vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu khó, việc khó cần tập
trung giải quyết, được các đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động trong
toàn Ngành nhiệt tình hưởng ứng tham gia; thi đua phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, gắn với thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành, đảm
bảo thực hiện thành công “mục tiêu k p”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất
nước và của từng địa phương. Các đơn vị, địa phương và từng cá nhân trong
toàn Ngành cũng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao năng
lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; áp dụng sáng kiến, cải tiến phương
pháp, lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham
nhũng; thi đua xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... tiếp tục được các
cơ quan, đơn vị trong Ngành quan tâm, chú trọng.
Trên cơ sở nội dung, tiêu chí trong các phong trào thi đua thường xuyên,
chuyên đề đã được phát động của từng năm, hàng năm, Bộ đã xây dựng, tổ chức
thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá, xếp hạng đối
với các đơn vị thuộc Bộ, Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm đánh giá,
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xếp hạng đối với các Sở Tư pháp, Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, thang điểm
đánh giá, xếp hạng đối với các cơ quan THADS địa phương để thuận lợi cho
việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cũng như phát hiện, khen thưởng cho
những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Mặc dù đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội nói chung đã tác
động lớn đến việc triển khai công tác, nhưng toàn ngành Tư pháp đã khẩn
trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành
và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác. Công tác chỉ đạo điều hành
được thực hiện quyết liệt, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị
quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bối cảnh tình hình kinh tế - xã
hội của đất nước và của từng địa phương để tham mưu, tổ chức thực hiện có
hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Với những kết quả tích cực đã đạt được trong phong trào thi đua năm
2021 được thể hiện qua đánh giá đã xếp hạng theo thứ tự điểm số đối với các
đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, trong đó: Đối với các đơn vị thuộc Bộ có 10 đơn vị được xếp
hạng Xuất sắc, 23 đơn vị xếp hạng Tốt, 01 đơn vị xếp hạng Trung bình; đối với
Sở Tư pháp, có 19 Sở được xếp hạng Xuất sắc, 39 Sở được xếp hạng Tốt, 05 Sở
được xếp hạng Trung bình; đối với Cục THADS, có 19 Cục được xếp hạng Xuất
sắc, 28 Cục được xếp hạng Tốt, 16 Cục được xếp hạng Trung bình. Nhiều đơn
vị đạt kết quả nổi bật như: Vụ Pháp luật quốc tế, Đại học Luật Hà Nội, Cục
Kiểm tra VBQPPL, Cục Kế hoạch – Tài chính, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Tổ
chức cán bộ,...; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố: Tiền Giang, Bắc Kạn, Gia Lai,
Đà Nẵng, Tuyên Quang, Hòa Bình, Quảng Nam, Long An, Hưng Yên,...; Cục
THADS các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên, Nghệ An, Bến
Tre, Lào Cai, Nam Định, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Long An,...
Qua kết quả thực hiện các phong trào thi đua từ năm 2021 đến nay, căn cứ
điều kiện, tiêu chuẩn x t khen thưởng, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành
Tư pháp đã tham nưu Bộ trưởng Bộ Tư pháp x t, công nhận danh hiệu “Tập thể
lao động xuất sắc” cho 344 tập thể, trong đó, có 79 tập thể thuộc khối các đơn vị
thuộc Bộ và 265 đơn vị khối cơ quan THADS địa phương; tặng “Cờ thi đua
ngành Tư pháp” cho 92 tập thể, trong đó, có 05 đơn vị thuộc Bộ, 15 Sở Tư pháp
và 08 Cục THADS, 64 Chi cục THADS; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ
thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể; tặng Bằng khen cho 1.015 tập thể, cá
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nhân, trong đó, khen thưởng thường xuyên là 760 tập thể, cá nhân, khen thưởng
theo đợt/chuyên đề là 355 tập thể, cá nhân. Các tập thể, cá nhân được khen
thưởng đều được biểu dương, tuyên dương tại Hội nghị triển khai công tác của
các đơn vị, của bộ, Ngành/giới thiệu tại Cụm, Khu vực thi đua/trên Cổng, Trang
thong tin điện tử, Bản tin tư pháp của Bộ, Ngành, địa phương, đơn vị.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
1.1. Các phong trào thi do Thủ tướng chính phủ phủ và các phong trào thi
đua do Bộ, ngành Tư pháp phát động luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo kịp thời, sâu sát của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự phối hợp
chặt chẽ của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể, sự đồng
thuận cùng sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thi đua của các thế hệ cán
bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
1.2. Các phong trào thi đua được phát động, triển khai sâu rộng, có trọng
tâm, trọng điểm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn
được giao của Bộ, ngành Tư pháp và thường xuyên được đổi mới nội dung,
phương pháp tổ chức, hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát
nhiệm vụ trọng tâm, những khâu yếu, việc khó, những nhiệm vụ chính trị,
nhiệm vụ chuyên môn được giao để tổ chức thực hiện, do vậy luôn nhận được
sự quan tâm hưởng ứng thực hiện của các tập thể, cá nhân trong Ngành. Các
phong trào thi do Thủ tướng chính phủ phủ và Bộ, ngành Tư pháp phát động qua
đã tạo ra động lực để các tập thể, cá nhân toàn Ngành nỗ lực vượt khó, hoàn
thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định
vai trò của các cơ quan tư pháp, pháp chế, góp phần vào thành tựu chung về phát
triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất
nước và của từng địa phương.
1.3. Ngành Tư pháp cũng đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế về
công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo bám sát, kịp thời cụ thể hóa chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng và yêu cầu
nhiệm vụ chính trị của Ngành. Đây là cơ sở pháp lý giúp các cơ quan, đơn vị
trong Ngành triển khai thực hiện các phong trào thi đua nói riêng và công tác thi
đua, khen thưởng nói chung một cách thống nhất, qua đó, góp phần nâng cao
nhận thức của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu các cơ
quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua.
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1.4. Qua việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nhận thức của cấp
ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động trong toàn Ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các phong trào
thi đua từng bước được cải thiện rõ rệt.
2. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, việc triển khai các phong trào thi
đua trong thời gian qua của Bộ, ngành Tư pháp cũng còn có những tồn tại, hạn
chế cần được khắc phục, cụ thể:
2.1. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tuy đã có sự chuyển
biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều, nhất là đối với các phong trào thi
đua theo chuyên đề.
2.2. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên
tiến ở một số đơn vị còn lúng túng, chưa được đề cao; công tác tuyên truyền các
gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong từng phong trào thi đua
ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên nên
đã phần nào hạn chế tác dụng của việc lan tỏa các tấm gương.
2.3. Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện các phong
trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị chưa được phát huy mạnh mẽ; năng lực,
trách nhiệm tham mưu, tính chuyên nghiệp của một số cán bộ làm công tác thi
đua, khen thưởng chưa cao.
2.4. Công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua ở một số đơn vị cũng
chưa được quan tâm thỏa đáng, dẫn tới chưa rút ra được những bài học kinh
nghiệm trong tổ chức thực hiện do vậy chưa phát huy được hiệu quả của việc tổ
chức các phong trào thi đua để gắn với nâng cao chất lượng công tác.
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
3.1. Nguyên nhân khách quan
- Trước sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hội
nhập, việc nghiên cứu lý luận, thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng nói chung
và công tác tổ chức các phong trào thi đua nói riêng chưa được chú trọng, đầu tư
đúng mức.
- Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành còn bộc
lộ những điểm bất cập, hạn chế qua quá trình tổ chức thực hiện, nảy sinh nhiều
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vướng mắc, trong đó có những quy định của luật chưa phù hợp với tình hình
thực tiễn, nhất là tính công khai, minh bạch cũng như lượng hóa các tiêu chuẩn
khen thưởng. Nội dung chi, mức chi cho việc tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi
đua chưa được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thi hành, dẫn đến
kinh phí tổ chức, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thường
xuyên, cao điểm trong các lĩnh vực công tác còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng
đến chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua...
3.2. Nguyên nhân chủ quan
- Một số nơi, thủ trưởng đơn vị chưa thường xuyên quan tâm tổ chức, chỉ
đạo, chưa thực sự coi công tác thi đua là động lực thúc đẩy, động viên khuyến
khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ được giao; chưa bố trí nguồn lực bảo đảm cho công tác này.
- Việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các nhân tố mới,
gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa được quan
tâm đúng mức nên chưa xây dựng được những điển hình thật sự tiêu biểu xuất sắc
để nuôi dưỡng, biểu dương, nhân rộng và tôn vinh ở các hình thức cao hơn.
- Hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ở một số đơn vị còn
nặng về việc x t khen thưởng, chưa chú trọng việc tham mưu, chỉ đạo, tổ chức
phong trào thi đua, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.
- Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị chủ yếu
là kiêm nhiệm, không ổn định nên quá trình triển khai nhiệm vụ gặp không ít
khó khăn; trách nhiệm còn hạn chế, chất lượng tham mưu thực hiện các phong
trào thi đua cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa cao...
4. Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua
4.1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt
sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua,
khen thưởng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và tăng
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, làm cho thi
đua trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, việc làm thường xuyên của mỗi cấp,
của ngành, của mỗi đơn vị, cá nhân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng
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lợi Nghị quyết Đại đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động hoàn
thiện thể chế về thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành.
4.2. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, bám sát
nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các chủ đề thi đua được
phát động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành, địa
phương, cơ quan, đơn vị.
4.3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, với
hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá
kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công
tác, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên
môn của các đơn vị, của Bộ, Ngành được giao. Thông qua các phong trào thi
đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề
nghị khen thưởng theo quy định.
4.4. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm gương người tốt,
việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân
rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị,
chuyên môn. Các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng và
phát hiện các nhân tố, điển hình mới trong từng năm, gắn với giai đoạn 20212025, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện tốt cả 04 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến.
4.5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ, thực chất; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai,
minh bạch.
4.6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá
hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
chính trị của cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành; kịp thời phát hiện, có biện pháp
cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức
thực hiện.
4.7. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và từng thành viên Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; đổi
mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư
pháp; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên
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chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ
tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do Bộ, ngành Tư pháp
phát động và các giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các phong
trào thi đua trong thời gian tới./.
Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung
ương (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo);
- Thành viên Hội đồng TĐKT Ngành;
- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục
THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Cục CNTT (để đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
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