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ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN  

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ VIII 

(giai đoạn 2015 - 2020) 

----- 

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

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

 1. Hoàn cảnh ra đời 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng 

đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở 

tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” : thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành 

khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn 

thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách 

mạng: Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, chống thực dân Pháp 

xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống Nhân dân. 

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

Với ý chí “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không 

chịu làm nô lệ”1, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến, chống thực 

dân Pháp xâm lược. 

Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng 

kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp 

thuận đề nghị của Người, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ 

thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định: “... mục đích thi đua ái 

quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”2. 

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

kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23/9/1945), 

ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. 

2. Ý nghĩa 

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi 

cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, 

tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, 

ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm 

                     
1
 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội-2000 
2 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội-2000 
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sâu vào các tầng lớp Nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến 

thắng lợi vẻ vang. 

Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng với nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong 

nhiều thập kỷ qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ 

trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất 

nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 

còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức mạnh 

của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 258/QĐ-TTg Về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày Truyền thống 

thi đua yêu nước. 

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

DỤNG VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

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

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

Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng 

sáng tạo những quan điểm cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin về thi đua, về thi đua xã hội 

chủ nghĩa, về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của 

dân tộc, cùng đường lối và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo 

của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

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

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

đua yêu nước như sau: 

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

đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo Người thi đua là một trong 

những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi 

đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải 

tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, 

trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp Nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị 

xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, 

nhiều hơn và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi 

đua là những người yêu nước nhất". 
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Mục đích thi đua yêu nước: Là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời 

kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể. Trong thời kỳ kháng chiến 

chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích thi đua yêu nước là 

“Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm”, để đem lại kết quả đầu tiên là: 

“Toàn dân đủ ăn, đủ mặc, 

Toàn dân biết đọc, biết viết, 

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

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn”3. 

Nội dung thi đua yêu nước: Phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ 

chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động 

của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và 

xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của 

Nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hằng ngày của mỗi người. Trong thời kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Mỗi 

người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần 

phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn 

hoá. Thực hiện khẩu hiệu: “Toàn dân kháng chiến, Toàn diện kháng chiến”4. 

Cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải 

dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: hạnh phúc cho dân”5; các phong 

trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, 

sáng tạo và sức lực của các tầng lớp Nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng. 

Phương châm thi đua yêu nước: Người chỉ rõ: “thi đua chứ không phải ganh 

đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao, “giúp đỡ 

những người và những nhóm còn kém theo kịp mức cao hiện nay”; thi đua phải gắn 

liền với công tác khen thưởng; khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua; khen 

thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào 

thi đua phát triển liên tục. 

Cùng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về công tác thi đua, khen thưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý 

nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng các phong trào thi đua yêu nước và công 

tác khen thưởng; lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, nỗ 

lực phấn đấu, không quản hy sinh gian khổ, sẵn sàng đem hết trí tuệ, sức lực phục vụ 
                     
3
 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội-2000 
4 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội-2000 
5 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội-2000 
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sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

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

cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua 

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

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

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

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

chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước. 

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

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

từng giai đoạn cách mạng 

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

tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động nhiều 

phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào: “Tuần lễ 

vàng”, “Bình dân học vụ”, vận động “Đời sống mới”, Quỹ Độc lập, Quỹ đảm phụ 

Quốc phòng,... đến phong trào thi đua xây dựng đời sống mới, phong trào thi đua 

trong sản xuất nông nghiệp như: “Thi đua tiết kiệm, tránh xa xỉ, phí phạm, để dành 

lương thực cho bộ đội hoặc cho những lúc túng thiếu” (1/3/1950), thi đua với tinh 

thần “ruộng đất là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương 

thi đua với tiền phương” (2/1951), “thi đua đóng thuế nông nghiệp” (3/1953), ... Các 

phong trào thi đua yêu nước thời kỳ này đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của 

mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lứa tuổi, góp phần không nhỏ vào thắng lợi 

chung của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

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

miền Nam (1954-1975): Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh; 

thực hiện Nghị quyết ngày 26/1/1961 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy 

mạnh phong trào thi đua yêu nước”, và nhất là từ khi miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 

năm lần thứ nhất, hàng loạt cuộc phát động hưởng ứng thi đua của các ngành, các giới 

đã được tổ chức, điển hình là các phong trào: “Sóng Duyên hải”, “Gió Đại Phong”, 

“Cờ Ba nhất”, “Trống Bắc Lý”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, 

“Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để 

đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”,... Các phong trào thi đua đã tạo nên động lực to lớn, 

góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất 

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

tư tưởng Hồ Chí Minh, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, hướng vào các 

nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tiêu biểu là các phong trào: “Tất 

cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân”; “Tất cả vì công cuộc xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. 

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

quốc lần thứ VIII của Đảng, được soi sáng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã đề ra 

khẩu hiệu thi đua: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 

minh”. Nhiều phong trào được phát động và thực hiện có hiệu quả như: “Xoá đói, 

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

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

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

“Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “5 không, 3 

sạch”, “Vì Trường Sa thân yêu”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Cựu 

chiến binh gương mẫu”,... Và gần đây là cả nước đang tập trung triển khai và thực 

hiện có hiệu quả ba phong trào lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 

“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người 

nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

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

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

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

mọi lĩnh vực. 

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

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

đua - khen thưởng 

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

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

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

thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. 

Đặc biệt là trong gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhiều chủ trương, 

chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, về tổ chức các phong trào thi 

đua yêu nước đã được ban hành và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng 

yêu cầu đất nước trong tình hình mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các tầng 

lớp Nhân dân. 
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Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng, như: Chỉ thị 

số 35-CT/TW ngày 3/6/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về đổi mới công tác thi 

đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ 

Chính trị (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát 

hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 19/CT-TW, ngày 

22/12/2007, Bộ Chính trị (khoá IX) về việc kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ 

Chính trị (khoá XI) ban hành về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ 

thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua 

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

đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

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

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

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

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

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

Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 

35/CT- TTg, ngày 19/12/2014 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 

18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực 

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

(2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng. 

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

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

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

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

công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động và 

triển khai rộng lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với nội dung, hình thức 

phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết 

thực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý là công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng 

và nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, các tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến, các Anh hùng, chiến sỹ thi đua được chú trọng triển khai thực hiện có 
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hiệu quả, tạo sức lan toả rộng lớn trong toàn xã hội; công tác khen thưởng đi vào nền 

nếp, khoa học, kịp thời hơn, có sự gắn kết chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng. 

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

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

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

chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các 

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

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

(2015 - 2020) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

 1. Tham gia các phong trào do Trung ương phát động 

 1.1. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới": 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được tham 

gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Tỉnh uỷ Bình Thuận đã ban hành 

Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20/3/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

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

địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 21/4/2017 về tiếp tục đẩy mạnh Phong trào 

thi đua trên địa bàn thôn, khu phố. Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 607/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới 

tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020, Hướng dẫn số 145/HD-UBND ngày 

13/01/2017 về khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi 

đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới ” giai đoạn 2016 - 2020. Để 

thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn 

mới ”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký thực 

hiện một công trình hoặc một phần việc cụ thể giúp đỡ các xã đăng ký đạt chuẩn nông 

thôn mới, định kỳ hàng tháng UBND tỉnh tổ chức họp giao ban với các Sở, ngành, địa 

phương để nghe báo cáo tình hình, giải quyết các vấn đề vướng mắc ở cơ sở và triển 

khai công việc trong thời gian đến. 

Nhờ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, đến nay toàn tỉnh Bình 

Thuận có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 60,42% tổng số xã, hoàn thành chỉ 

tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao (60%), vượt 10 xã theo chỉ 

tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (50% = 48 

xã), về trước 01 năm Kế hoạch giai đoạn và vượt 08 xã so với chỉ tiêu Thủ tướng 

Chính phủ giao đến năm 2020 (50 xã) và 01 huyện (đảo) Phú Quý về đích nông thôn 

mới. Trong năm 2019, tỉnh Bình Thuận được Chính phủ tặng thưởng Huân chương 

Lao động hạng Ba đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới. 
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 1.2. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển": 

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát 

triển” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Ngày 24/11/2017, 

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4788/KH-UBND phát động Phong 

trào thi đua “Doanh nghiệp Bình Thuận hội nhập và Phát triển ” để triển khai trên địa 

bàn tỉnh. Phong trào đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh, thông qua Phong trào thi đua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành 

tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Bình Thuận phát triển sản xuất, kinh doanh, làm 

giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Riêng các doanh 

nghiệp đã liên kết, liên doanh giúp nhau sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

Ngoài ra, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị 

của doanh nghiệp. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức nhiều Hội nghị “Cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ”, tại Hội nghị Bí thư 

Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại với các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp cũng trao đổi, đề xuất những nội dung liên quan 

như: Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông vận tải 

và đô thị; Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp; Chính sách cho thuê đất và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và  nhỏ 

đổi mới công nghệ..., lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp 

giải đáp, giải quyết các vấn đề đặt ra của doanh nghiệp ngay tại Hội nghị. Đối với các 

vấn đề liên quan đến chính sách, cần có thời gian, các sở, ban, ngành tiếp thu và trả 

lời doanh nghiệp bằng văn bản cụ thể. Đến nay toàn tỉnh có gần 7.002 doanh nghiệp 

đăng ký thành lập, góp phần giải quyết việc làm cho gần 24.000 lao động. 

 1.3. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ 

lại phía sau": 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 

21/8/2017 về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước 

chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau ” giai đoạn 2016 - 2020, 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4726/KH-UBND ngày 21/11/2017 về phát động 

Phong trào thi đua “Bình Thuận chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía 

sau”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này đã tiếp tục đăng ký, lựa 

chọn công trình, phần việc cụ thể để thực hiện, hưởng ứng phong trào vừa chào mừng 

các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước vừa thể hiện trách nhiệm với cộng 

đồng như: Nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, nhận giúp đỡ gia đình chính 

sách, gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua 
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Phong trào, các cấp, các ngành đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm 

nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Chế độ chính sách ưu đãi và hỗ trợ đời sống 

đối với người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời; vận động đóng góp Quỹ Đền 

ơn đáp nghĩa thực hiện 8,3 tỷ đồng, đạt 138,2% kế hoạch. Quỹ “Vì người nghèo” 9,5 

tỷ đồng, đạt 154,9%. 

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

hoá công sở": 

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 

văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết 

định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

2606/KH-UBND ngày 16/7/2019 phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức Bình Thuận thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 – 2025, yêu 

cầu việc thực hiện Phong trào này phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, phải được triển 

khai sâu rộng trong các Phong trào thi đua của các Sở, ban, ngành, địa phương; nội 

dung, hình thức phải phong phú, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với các quy định 

của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi 

cán bộ, công chức, viên chức phải luôn “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có 

trách nhiệm với dân ”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin ”; Phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát động các Phong 

trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

 2. Các Phong trào tiêu biểu, đặc trưng của địa phương 

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã phát động nhiều Phong trào thi 

đua yêu nước, điển hình: 

 2.1. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua, 

phấn đấu hoàn thành vượt mức và về trước thời hạn tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế 

hoạch đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương Bình 

Thuận giàu đẹp, thân thiện, nghĩa tình ”. 

 2.2. Phong trào thi đua “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, 

Phong trào thi đua được UBND phát động tại Kế hoạch số 1324/KH-UBND ngày 

17/4/2019, mục đích của Phong trào tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng 

nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân huỷ, góp 

phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người và hệ sinh thái trên 

địa bàn tỉnh. 

 2.3. Phong trào thi đua “Đổi mới và phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp 
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theo Luật Hợp tác xã năm 2012”: Phong trào thi đua được UBND tỉnh phát động tại 

Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 03/10/2019, mục đích của Phong trào kêu gọi 

các cấp, các ngành, các tập thể ra sức thi đua thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

và xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

tại địa phương, nhất là khu vực nông thôn... 

Ngoài ra, tuỳ theo tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, mỗi ngành, mỗi cơ 

quan, đơn vị và địa phương đã phát động phong trào thi đua sôi nổi để góp phần thực 

hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao, trong đó có thể kể đến: 

 2.4. Hội Văn học Nghệ thuật: Phong trào thi đua “Sắc màu về Bình Thuận ”, 

thông qua phong trào thi đua Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh kêu gọi giới văn nghệ sỹ 

và những người yêu nghệ thuật gửi bài dự thi để quảng bá về hình ảnh và con người 

Bình Thuận đến bạn bè trong nước và quốc tế góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại 

địa phương. 

 2.5. Hội Chữ thập đỏ: Có Phong trào thi đua “Tháng nhân đạo ”, qua Phong 

trào Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh 

thường quân ủng hộ của cải, vật chất, tham gia hiến máu nhân đạo... để giúp đỡ những 

người nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

 2.7. Ngành Giáo dục và Đào tạo: Nổi bật là Phong trào thi đua “Dạy tốt, học 

tốt” và Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” hàng 

năm, được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn liền với nhiều chủ đề thiết thực như: 

“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với tinh thần 

“Dân chủ, Kỷ cương, Tình thương, Trách nhiệm ”, gắn với việc “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên phong trào thi đua dạy và 

học đưa lại hiệu quả về chất lượng đào tạo, học tập ở các ngành học, cấp học. 

 2.8. Ngành Y tế: Nổi bật là Phong trào thi đua “Xây dựng người cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương 

mẫu ”, “Người thầy thuốc giỏi phải đồng thời như người mẹ hiền ”, “Nâng cao đạo 

đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”. 

 2.9. Ngành văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao: Nổi bật là Phong trào thi đua 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” gắn với Phong trào thi đua “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới ” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; Phong trào thi đua thể dục, thể thao quần chúng 

“Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại”... 
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 2.10. Ngành nông, lâm, thủy sản: Điển hình là phong trào thi đua “Ứng dụng 

tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm ”, 

Phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn ”; Phong trào thi đua“Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất 

lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm ”. 

 2.11. Ngành Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường: Điển 

hình có phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, bảo 

đảm chất lượng, công trình sản phẩm”; Phong trào thi đua “Xây dựng đường giao 

thông nông thôn”; phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền 

sở hữu về nhà ở, quyền sử dụng đất ở” và phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, tiêu cực trong xây dựng cơ bản ”. 

 2.12. Ngành Thuế: Nổi bật của Phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải 

cách thủ tục hành chính trong công tác thu thuế” với khẩu hiệu tuyên truyền “Thực 

hiện tốt nghĩa vụ thuế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân” góp phần hoàn 

thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. 

 2.13. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, giai đoạn 2017 – 2020; 

qua đó đã chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận cụ thể hóa và triển khai tuyên 

truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Phong trào trong cán bộ, công chức, đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

 2.14. Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 

nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn 

mới”, “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh” gắn với việc “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Hội Nông dân các cấp phát 

động tiếp tục được duy trì và phát triển. 

 2.15. Hội Cựu Chiến binh các cấp có phong trào thi đua “Cựu Chiến binh 

gương mâu”, “Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh”, “Tham gia xây dựng bảo vệ 

Đảng, chính quyền” với nhiều mô hình đa dạng, phong phú như: “Mái ấm đồng đội”, 

“Đội Cựu Chiến binh tham gia cảm hóa giáo dục người lầm lỗi”, “Tổ, đội Cựu Chiến 

binh tham gia bảo vệ an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm ”, góp phần xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc và phát huy truyền thống anh “Bộ đội Cụ Hồ”. 

 2.16. Hội Phụ nữ các cấp có Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao 

động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động xây dựng Gia đình “5 

không, 3 sạch”, “Mái ấm tình thương” cho Phụ nữ nghèo. Qua phong trào đã có 
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nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Anh sáng an ninh”, “Con đường không 

bóng tối”, “Phụ nữ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới”. Câu lạc bộ “Gia đình 

hạnh phúc”, “3 trong 1 ”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”. 

 2.17. Hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng xuất, 

chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

đã phối hợp với các ngành có liên quan triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 

VIII đến các tổ chức và cá nhân trong tỉnh, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu 

niên nhi đồng lần thứ XI, XII. Tỉnh Đoàn Bình Thuận phát động Phong trào thi đua 

“5 xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ”, “4 đồng 

hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp ”. 

- Phong trào thi đua giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng; an ninh 

chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng vũ trang: Nổi bật có các phong 

trào thi đua sau: 

+ Phong trào thi đua “Thi đua Quyết thắng ” gắn với việc thực hiện “Học tập 

và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh ” của Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, qua phong trào đã phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội 

Cụ Hồ, thi đua ra quân quyết thắng, lập công dâng Bác. 

+ Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh gắn với phong trào 

“Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ”, “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, 

vì dân phục vụ ”; Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phong 

trào thi đua “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua các phong trào đã góp phần 

giữ vững an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

+ Phong trào thi đua “Thi đua Quyết thắng” trong lực lượng Biên phòng với 

tinh thần “Đồn là nhà, Biển đảo là quê hương”, “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ 

cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên 

phòng”. 

Các huyện, thị xã, thành phố có các Phong trào: Phong trào thi đua xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh, các công trình chỉnh trang bộ mặt nông thôn, một số 

tuyến đường nông thôn được treo cờ Tổ quốc trước, trong và sau các ngày lễ và lắp 

đèn chiếu sáng, phong trào thi đua 3 giảm trên lĩnh vực an toàn giao thông, tệ nạn xã 

hội và phạm pháp hình sự; Phong trào thi đua thực hiện tốt các quy định về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí hành chính công, các biện pháp phòng ngừa, 

xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực. Các tiêu chí về giáo dục, đào tạo, y tế, văn 
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hóa, thông tin, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm đưa vào nội 

dung thi đua và được chỉ đạo sát sao và khá nghiêm túc; Phong trào thi đua trên địa 

bàn thôn, khu phố theo Chỉ thị số 23- CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bình Thuận. 

Nhìn chung, các Phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành phát 

động đã có tác động tích cực đến từng mặt của đời sống xã hội, mỗi Phong trào thi 

đua đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chủ động, sáng tạo, tạo khí 

thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên và nhân dân trong tỉnh, qua đó ra sức thi đua về sớm và trước thời hạn các 

chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu được cấp trên giao. 

 IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 

 1. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến: 

 - Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến luôn được 

các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh và Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh thường xuyên phối hợp các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể 

chú trọng việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến gương “Người tốt - 

Việc tốt”, xây dựng những mô hình hay, cách làm giỏi, suy tôn, khen thưởng kịp thời 

cho những tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong 

trào thi đua, tạo sự lan tỏa, động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng 

phát triển. 

 - Việc bình chọn các gương điển hình, nhân tố mới được tổ chức chặt chẽ từ cơ 

sở đến tỉnh, lựa chọn những cá nhân thật sự tiêu biểu, nổi trội trong các phong trào thi 

đua yêu nước được sự tín nhiệm cao. Hàng năm, thông qua các Hội nghị tổng kết 

phong trào thi đua yêu nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã giới thiệu nhiều 

tấm gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt để nêu gương học tập, nhân 

rộng, đồng thời ghi nhận, tôn vinh thành tích, công lao đóng góp và đề nghị cấp trên 

khen thưởng. Các gương người tốt, việc tốt được giới thiệu để các cơ quan thông tấn 

báo chí ghi hình, đưa tin, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của các Sở, ngành, địa 

phương để nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi, học tập. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô 

hình mới, cách làm hay, các gương điển hình tiên tiên được nhân rộng như: 

+ Điển hình trong đấu tranh trấn áp tội phạm có Đại úy Lê Anh Tuấn, Công an 

tỉnh; Đại úy Văn Trung Ninh, Đồn Biên phòng Tân Thắng, Bộ Chỉ huy Biên phòng 

tỉnh; ông Hà Văn Mến, Phó Trưởng Công an xã Đức Tín, huyện Đức Linh; ông Võ 

Trung Hiếu, công an viên xã Tân Hải, thị xã La Gi... 
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+ Điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới có ông Trần Trương 

Anh, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam; bà Hồ Thị Mai, thôn 8, xã MePu, 

huyện Đức Linh; ông Thông Trận, Sư cả Chùa Giang Mâu, thôn Lâm Giang, xã Hàm 

Trí, huyện Hàm Thuận Bắc; ông Nguyễn Ngọc Phương, Tổng giám đốc Công ty Tân 

Việt Phát, thành phố Phan Thiết; ông Lê Văn Mẫn, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư 

Ngọc Khiên, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc; Hội viên CCB Nguyễn Thanh 

Phong, Chủ doanh nghiệp ở thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc... 

+ Điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có hộ ông 

Trương Hoài Phong xã Tân Hải, thị xã La Gi; Hộ ông Chu Văn Tâm, thị trấn Lạc 

Tánh, huyện Tánh Linh; Hộ ông Nguyễn Văn Lượng, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm 

Tân, hộ ông Sông A Sy, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình... 

+ Điển hình bảo vệ chủ quyền biển đảo có ông Nguyễn Hạnh và hộ ông Nguyễn 

Ngọc Đãi, khu phố 1, phường Mũi né, thành phố Phan Thiết. 

+ Điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh ” có bà Nguyễn Thị Thúy, khu phố 5, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết; 

ông Bùi Nhiên, Bí thư xã Đoàn Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc; ông Nguyễn Văn 

Toàn (Dân tộc Rai), thôn 2, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam; bà Trần Thị Thanh 

Xuân, khu phố 9, phường Tân An, thị xã La Gi; ông Trần Văn Trung, Phó Bí thư 

Đoàn xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân; bà Hồ Thị Hải Hằng, khu phố Trưởng khu phố 

1, phường Phước Hội, thị xã La Gi. 

+ Điển hình trong “Gương người tốt, việc tốt ” có bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chi 

hội Phụ nữ khu phố 9, thị trấn Đức Tài, ông Đoàn Công Khanh thôn 1B, xã Trà Tân, 

huyện Đức Linh, bà Trần Thị Liệu, hộ lý Khoa nội tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

 + Điển hình trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật có ông Phạm 

Vũ, công nhân Công ty Cổ phần TaZon. 

+ Điển hình Gương liêm khiết nhặt được của rơi trả người bị mất có em Đặng 

Công Huỳnh, học sinh lớp 12A13 Trường THPT Bắc Bình, em Lê Thị Duyên và em 

Nguyễn Thị Thanh Ngân học sinh lớp 12A4 trường THPT Hùng Vương, Đức Linh... 

+ Điển hình trong việc “Dạy tốt, học tốt” có em Trần Duy Chiến và em Nguyễn 

Thị Thanh Dung, học sinh lớp 12A9 Trường THPT Đức Linh đã đạt giải nhất tại cuộc 

thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2018 - 2019; em Lê 

Thị Diễm Sương, học sinh Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Đức Linh đạt giải 

Nhất môn Vật lý cấp tỉnh; em Nguyễn Giang Trúc Duyên, học sinh Trường THCS 

Phan Bội Châu huyện Đức Linh đạt giải Nhất môn Hóa học cấp tỉnh; Ngô Thị Thanh 

Thúy, học sinh lớp 11, Trường PTTH Chuyên Trần Hưng Đạo, Phan Thiết đạt giải 
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Nhì môn Văn Quốc gia....  

+ Điển hình trong phong trào hiến máu nhân đạo có ông Đặng Vũ Bảo, Chỉ huy 

trưởng Quân sự xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam; bà Lê Thi Kiều Trinh, khu 

phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong; ông Luân Thành Công, xã Suối Kiết, 

huyện Tánh Linh; ông Đỗ Minh Hòa, Trường THCS Trần Phú, thành phố Phan Thiết, 

gia đình ông Lương Văn Thơm, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam... 

+ Điển hình trong phong trào thi đua thể dục thể thao có 03 vận động viên đạt 

Huy chương vàng tại giải Vovinam toàn quốc năm 2019 có VĐV Phạm Huỳnh Yến 

My hạng cân 60kg, vận động viên Huỳnh Thị Thúy Diễm hạng cân 54kg, vận động 

viên Lê Ngọc Huy hạng cân trên 70kg... 

2. Kết quả công tác khen thưởng 

Để công tác khen thưởng đi vào nề nếp, đảm bảo việc khen thưởng đúng người, 

đúng việc, kịp thời, chính xác, UBND tỉnh đã củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chỉ đạo Thường trực Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác thi đua, 

khen thưởng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, ban hành 

đầy đủ các văn bản về công tác khen thưởng để áp dụng trong thực tế, việc bình xét 

tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để đề nghị khen thưởng được thực hiện đúng 

quy định, đánh giá đúng thực chất căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể 

và cá nhân đã đăng ký từ đầu năm. Trong công tác khen thưởng, các ngành, các cấp 

đã chú trọng đến việc khen thưởng cho cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, 

người dân, các hộ gia đình đã có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới, những 

gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt. Tháng 01/2018, UBND tỉnh đã 

chính thức đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động, tất cả hồ sơ đề 

nghị khen thưởng nộp tại Trung tâm hành chính công và giải quyết đúng hẹn (đạt 

100%). Đến nay, không có trường hợp hợp nào phản ánh về quy trình, thủ tục trong 

giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng. 

 Để tăng tỷ lệ khen thưởng đối với nông dân, công nhân, người lao động trực 

tiếp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ký kết 

chương trình phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. 

Thông qua chương trình phối hợp công tác, các cơ quan, đơn vị trên đã phát hiện và 

giới thiệu những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, gương người tốt, 

việc tốt, gương “hoa đẹp giữa đời thường” để các cấp, các ngành xem xét, tôn vinh, 

khen thưởng nhân rộng ra toàn tỉnh, có trường hợp đặc biệt tiêu biểu đã đề nghị Chủ 
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tịch nước tặng thưởng Huân chương dũng cảm... 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII và Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X diễn ra trong bối cảnh năm 2020 có nhiều sự kiện quan 

trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) 

và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) 

..., Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận phát huy những kết quả đạt được trong 

phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 – 2020, nêu cao truyền thống đoàn kết, ra 

sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh và bền 

vững trên các lĩnh vực, tạo thế đi lên vững chắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng, cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh. 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
 


