ó là ni dung ti Thông báo s 134/TB-VPCP ngày 04/5/2022 thông báo Kt lun ca Th tng Chính ph
Phm Minh Chính ti phiên hp ca Hi ng Thi ua - Khen thng Trung ng.

(Th tng Phm Minh Chính phát biu ch o phiên hp
Hi ng T-KT Trung ng)
Thông báo nêu rõ: Nm 2021, là nm ã din ra nhiu s kin chính tr quan trng ca t nc nh: t chc thành
công i hi ln th XIII ca ng, bu c i biu Quc hi khóa XV và i biu HND các cp nhim k 2021 - 2026...
Song, chúng ta cng gp nhng khó khn, th thách to ln, cha tng có tin l, ó là dch COVID-19 bùng phát
ã nh hng nghiêm trng n kinh t - xã hi. Trong bi cnh ó, di s lãnh o ca ng, ch o, iu hành ca Chính ph,
Th tng Chính ph, cùng vi s quyt tâm, n lc ca các ngành, các cp, s oàn kt, ng lòng ca các tng lp
Nhân dân. Tình hình dch bnh COVID-19 c kim soát, kinh t phc hi tích cc; quc phòng, an ninh c gi
vng... nim tin ca Nhân dân vào ng, Nhà nc c cng c, to không khí phn khi trong toàn xã hi. Nhng kt
qu ó có s óng góp tích cc ca các Phong trào thi ua.
Công tác thi ua, khen thng c các c quan, n v, a phng quan tâm ch o và t chc thc hin có hiu qu, sát
vi thc t. Vic khen thng các trng hp có thành tích t xut, ngi trc tip lao ng, sn xut, các tp th, cá nhân có
thành tích tiêu biu trong phc v các nhim v chính tr và trong phòng, chng dch COVID-19 c thc hin kp
thi. c bit, hng ng Phong trào thi ua c bit "C nc oàn kt, chung sc, ng lòng thi ua phòng, chng và chin
thng i dch COVID-19". Trên c s ó, các b, ngành, c quan, a phng ã y mnh phong trào thi ua, tp
trung gii quyt các nhim v trng tâm, cp bách, nht là phòng, chng dch bnh, qua ó góp phn thng li
trong cuc chin chng i dch COVID-19.
Bên cnh nhng kt qu ã t c, nhn thc vai trò, tm quan trng ca công tác thi ua, khen thng có ni, có lúc
cha y ; công tác lãnh o, ch o trin khai phong trào thi ua ca mt s cp y, chính quyn cha thc s sâu sát;
công tác ánh giá, tng kt các phong trào thi ua, công tác tuyên truyn, nhân rng các in hình tiên tin
mt s ni còn hn ch. Các hot ng cm, khi thi ua cha ng u và cha c duy trì thng xuyên.
Công tác thi ua, khen thng bám sát các nhim v phc hi, phát trin kinh t - xã hi.

Thông báo nêu rõ, trong bi cnh nm 2022 mc dù thi c, thun li, khó khn, thách thc an xen song khó
khn, thách thc nhiu hn thi c, thun li. Do ó, công tác thi ua, khen thng cn c thc hin có trng tâm, trng
im, bám sát các nhim v, gii pháp ch yu thc hin chng trình phc hi và phát trin kinh t - xã hi theo các
Ngh quyt ca Chính ph.
Công tác thi ua, khen thng cn tp trung vào mt s nhim v ch yu sau ây: T chc phát ng phong trào thi
ua thit thc, hiu qu, bám sát các mc tiêu, ch tiêu, nh hng phát trin kinh t - xã hi ã ra. y mnh thi ua
thc hin hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh theo tinh thn Ch th s 05-CT/TW ca B
Chính tr. i mi phong trào thi ua, gn cht vi thc hin nhim v chính tr ca a phng, c quan, n v theo tinh
thn "oàn kt, k cng, ch ng thích ng, an toàn hiu qu, phc hi phát trin".
Tip tc tp trung thc hin có hiu qu phong trào thi ua c bit "C nc oàn kt, chung sc, ng lòng thi ua
phòng, chng và chin thng i dch COVID-19" và các phong trào thi ua do Th tng Chính ph phát ng
gn vi K hoch phát trin kinh t - xã hi 5 nm (2021 - 2025). Trong nhim k này, các phong trào thi ua cn
góp phn thúc y vic xóa nhà dt nát ti các huyn nghèo trong c nc bng ngun lc nhà nc và huy ng các
ngun xã hi hóa, trong ó u tiên cho ngi có công, gia ình chính sách, vùng chin khu cách mng, nhng
khu vc khó khn.
Nâng cao cht lng công tác khen thng, m bo úng quy nh, úng i tng, công khai, minh bch, dân ch,
khách quan, kp thi, có tác dng ng viên, giáo dc, nêu gng. Bên cnh ó, cn tip tc kin toàn b máy thi ua,
khen thng các cp theo hng tinh gn, hiu lc, hiu qu; sáng to, i mi phng pháp làm vic; chú trng ào to i
ng làm công tác thi ua, khen thng nng lc, phm cht, chuyên nghip, trách nhim, tn ty.
Th tng Chính ph giao B Ni v thc hin Kt lun ca B Chính tr v công tác khen thng thành tích kháng
chin, phi hp vi các c quan ca Quc hi hoàn thin d án Lut thi ua, khen thng (sa i), trình Quc hi xem
xét thông qua ti k hp sp ti. Bên cnh ó, cn sm xây dng K hoch trin khai Lut t chc trin khai ngay sau
khi c ban hành.
Xây dng k hoch t chc hi ngh chuyên ánh giá sâu sc, toàn din các phong trào thi ua trong Quý II
nm 2022 nhm tng kt thc tin, úc rút kinh nghim, tip tc cng c, phát trin các phong trào ang trin khai
trong c nc, ng thi nghiên cu k lng, phát ng phong trào mi thit thc, gn vi thc hin có hiu qu các nhim v
chính tr ti các Vn kin i hi i biu toàn quc ln th XIII ca ng.
Trn c Anh

