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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
VĂN PHÒNG 

* 
   Số 632-BC/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 30 tháng 6 năm 2015 
 

BÁO CÁO 
tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011 - 2015)  

và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020) 
------- 

 Thực hiện Hướng dẫn số 725/HD-SNV-BTĐKT, ngày 16/4/2015 của Sở 
Nội vụ về một số nội dung để Chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình 
Thuận lần thứ VII, năm 2015; Kế hoạch số 93-KH/VPTU, ngày 14/4/2015 của 
Văn phòng Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan Văn 
phòng Tỉnh ủy, giai đoạn 2011 - 2015; Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng Báo cáo 
tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011 - 2015) như sau: 

1. Đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn 
1.1- Đặc điểm tình hình 
Căn cứ Quy định số 219-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách 
tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và Quy định số 1363-QĐ/TU, ngày 
15/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 
chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy; tổ chức bộ máy 
của Văn phòng Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao ổn định 53 công 
chức, viên chức(1) (Về trình độ chuyên môn có 06 thạc sĩ, 01 đang học thạc sĩ, 22 
đại học, 04 cao đẳng, 07 trung cấp. Về trình độ chính trị có 03 cử nhân, 09 cao 
cấp, 05 trung cấp). Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 6 phòng chuyên môn(2) và 01 đơn 
vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí hoạt động là Khách sạn Đồi Dương. 
Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy đã ký hợp đồng công việc xác định thời hạn với 08 
lao động(3) . Ngoài ra, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 6 chi bộ trực 
thuộc(4) với 45 đảng viên/14 nữ. 

Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, trực tiếp 
và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ 
chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham 
mưu, giúp việc; phối hợp tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực 
                                                 
(1) gồm: 49 biên chế và 4 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 
(2) gồm: Phòng Hành chính - Nội chính, Tiếp dân; Phòng Quản trị; Phòng Tổng hợp; Phòng Lưu trữ; 
Phòng Tài chính đảng; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin. 
(3) gồm: 04 lao động đang chờ thi tuyển vào biên chế, 01 bảo vệ cơ quan, 03 lao động làm vệ sinh chung. 
(4) gồm: Chi bộ Hành chính - Nội chính, Tiếp dân; Cơ yếu - Công nghệ thông tin; Tổng hợp; Quản trị - 
Lưu trữ; Tài chính Đảng và Khách sạn Đồi Dương 
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kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ; 
là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Trực tiếp 
quản lý tài sản, tài chính của Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức Đảng trực thuộc 
Tỉnh ủy, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy.  

1.2- Thuận lợi 
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, của Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy; sự hỗ trợ từ các 
ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
tỉnh và các cấp ủy trực thuộc tỉnh.  

- Có sự phối hợp đồng bộ giữa Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan và ban chấp 
hành các đoàn thể trong cơ quan; sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ. 

- Đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là 
cán bộ, công chức) có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công 
việc. Điều kiện, phương tiện làm việc cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhiệm 
vụ của cơ quan.  

- Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy được triển 
khai thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai thực hiện chế độ tự chủ về biên chế 
và kinh phí quản lý hành chính và có chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của các 
cấp ủy và cơ quan Đảng kể từ ngày 01/01/2009, đã tạo nguồn thu nhập tăng 
thêm, góp phần cải thiện thu nhập, đời sống và động viên tinh thần hăng say lao 
động của cán bộ, công chức trong cơ quan.  

1.3- Khó khăn 
Khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu chất lượng công việc 

ngày càng cao, tiến độ công việc đòi hỏi rất khẩn trương; trong khi một số 
phòng, nhất là Phòng Tổng hợp còn thiếu cán bộ; năng lực, trình độ của cán bộ, 
công chức trong cơ quan không đồng đều, một số còn hạn chế; đã ảnh hưởng 
đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua trong cơ quan.  

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua 
 Trong 05 năm qua, Thủ trưởng cơ quan đã thường xuyên phối hợp với Đảng 
ủy và các đoàn thể trong cơ quan thông qua nhiều hình thức (tổ chức sinh hoạt, sao 
gửi văn bản, chuyển qua mạng nội bộ) đã tổ chức triển khai, học tập, quán triệt cho 
cán bộ, công chức trong cơ quan về nội dung các văn bản liên quan đến công tác thi 
đua, khen thưởng của Trung ương và của tỉnh(5). Qua học tập, quán triệt, hầu hết 
                                                 
(5) Điển hình như: Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, 
khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) 
về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 52-CT/TU, ngày 14/7/2014 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chương trình hành động số 
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cán bộ, công chức trong cơ quan đã nâng cao nhận thức, hiểu rõ và nắm vững mục 
đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và các 
quy định cụ thể về thi đua, khen thưởng, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích 
cực hưởng ứng phong trào thi đua do cấp trên và cơ quan phát động. 

Để chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong cơ 
quan, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện(6). 
Hàng năm, Văn phòng Tỉnh ủy đều ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét 
sáng kiến; khi có biến động nhân sự hoặc thay đổi tổ chức bộ máy, đều có Quyết 
định củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ quan theo quy định. 

3. Kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua 
3.1- Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao 
Lãnh đạo cơ quan, Đảng ủy và từng cán bộ, công chức đã xác định nhiệm 

vụ thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là trách nhiệm vừa là 
động lực để hoàn thành và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Từ 
đó, lãnh đạo cơ quan đã phối hợp với Đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch, nội 
dung, phát động đẩy mạnh phong trào thi đua hàng năm, từng đợt, theo chuyên 
đề. Từ năm 2010 đến năm 2015, thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về việc giao nhiệm vụ trọng tâm hàng năm cho Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo 
Văn phòng đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai đến các 
phòng, đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan cụ thể hóa, 
triển khai thực hiện. Với ý thức tự giác, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, 
đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng 
Tỉnh ủy đã cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung trí tuệ, nỗ lực phấn đấu thi 
đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nỗ lực hoàn thành tốt các 

                                                                                                                                                         
2747/CTr-UBND, ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ 
Chính trị và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị 
số 21/CT-UBND tỉnh, ngày 01/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 5580/KH-
UBND, ngày 25/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua 
“Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” tỉnh Bình Thuận; Chỉ thị số 55-CT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2015, Chỉ thị 
số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, lập 
thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII và các ngày lễ lớn trong năm 2015; Quy chế, các chỉ thị hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và 
các hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội 
vụ) về công tác thi đua, khen thưởng. 
(6) Điển hình như: Quyết định số 189-QĐ/VPTU, ngày 17/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định 
Thi đua, Khen thưởng; Quy định số 190-QĐ/VPTU, ngày 17/9/2013 về sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn 
và thang điểm thi đua, khen thưởng hàng năm; Quyết định số 191-QĐ/VPTU, ngày 17/9/2013 về ban 
hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến trong cơ quan (sửa đổi, bổ sung); Hướng dẫn số 06-
HD/VPTU, ngày 14/5/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy về tiêu chí bầu chọn, khen thưởng các tập thể, cá 
nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2011 - 2015 và các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015. 
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nhiệm vụ trọng tâm hàng năm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, đạt kết quả toàn 
diện trên các mặt.    

Chất lượng tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 
Thường trực Tỉnh ủy và chất lượng biên tập, thẩm định văn bản ngày càng được 
nâng lên. Kịp thời văn bản hóa các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy. Việc cải cách thủ tục hành chính 
trong cơ quan đạt kết quả bước đầu; nổi rõ là: Tiến độ phát hành văn bản kịp 
thời hơn. Công tác phục vụ ngày càng chu đáo và tốt hơn. Đặc biệt, đã phối hợp 
với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế 
làm việc của Tỉnh ủy (khóa XII), tham mưu thực hiện tốt Chương trình làm việc 
toàn khóa của Tỉnh ủy (khóa XII); tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị 
quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); tham mưu phục vụ 
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 
phương tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” 
gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện các Chỉ thị 
số 27-CT/TU, 30-CT/TU và 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII). 
Phối hợp tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 
Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo thành công Đại hội 
Đảng cấp cơ sở và 03 Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh(7), nhiệm kỳ 
2015 - 2020; thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các cơ quan 
tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Quy định (sửa đổi, bổ sung) một số chế độ chi 
tiêu bảo đảm hoạt động của các cấp ủy, cơ quan Đảng ở tỉnh và địa phương; tiếp 
tục thực hiện tốt Đề án tổng thể và các đề án chi tiết thực hiện chế độ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các 
cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách đảng tỉnh; thực hiện việc tu sửa Khu nhà làm 
việc, cải tạo, chăm sóc sân vườn cơ quan Tỉnh ủy; đã tổ chức 02 hội nghị toàn 
tỉnh tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy (2010 - 2011), (2012 - 2013); tổ chức 
tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ về văn thư - lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã 
hội, về công nghệ thông tin ở các đầu mối trực thuộc; tổ chức thẩm định, phê 
duyệt quyết toán tài chính. Thủ trưởng cơ quan, Đảng ủy và Ban Chấp hành 
Công đoàn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh 
thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động và chất 
lượng tham mưu, phục vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan; triển khai, thực 
hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 
                                                 
(7) Gồm: Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp v à Đảng bộ huyện Tánh Linh. 



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

5 

phí; tăng cường kỷ luật lao động; giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế 
làm việc của cơ quan đối với cán bộ, công chức; trực cơ yếu bảo đảm quy định, 
nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt chế độ phòng gian, bảo mật trong cơ 
quan. Hàng tháng, Văn phòng Tỉnh ủy duy trì đều đặn chế độ họp lãnh đạo cơ 
quan và giao ban công tác văn phòng để nghe các phòng, đơn vị, ban chấp hành 
các đoàn thể cơ quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước và triển 
khai nhiệm vụ trọng tâm tháng đến. Lãnh đạo cơ quan và các đơn vị trực thuộc 
điều hành, xử lý, kiểm tra công việc quyết liệt, kịp thời hơn, hạn chế thiếu sót, 
không để việc tồn đọng kéo dài; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; 
không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật. Dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ 
của tập thể và cá nhân tiếp tục được phát huy. Coi trọng công tác tư tưởng gắn 
với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cố gắng tuyển dụng cán bộ, làm tốt 
công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sử dụng cán bộ và 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan. Vai 
trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan ngày càng được phát huy tốt hơn. Ý 
thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục thể 
hiện rõ, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Bên cạnh đó, căn cứ Quy định về xét, công nhận sáng kiến trong cơ quan; 
từ năm 2010 - 2015 có 88 đề tài, sáng kiến cá nhân(8) đã được Thủ trưởng cơ 
quan ra quyết định công nhận; chủ yếu là các bài viết đăng trên các báo, tạp chí 
của Trung ương và của tỉnh; chủ trì xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị 
quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh và các sáng kiến trên các lĩnh 
vực công nghệ thông tin, văn thư - lưu trữ, quản trị, tài chính đảng, hoạt động 
kinh doanh của Khách sạn Đồi Dương(9).  

Nhìn chung, việc triển khai các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện 
tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan được cấp trên giao, nhất là nhiệm vụ trọng 
tâm hoặc đột xuất. Qua từng năm, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

                                                 
(8) Trong đó: Năm 2010 có 15 đề tài, sáng kiến (3 loại A, 6 loại B và 6 loại C); năm 2011 có 17 đề tài, 
sáng kiến (6 loại A, 3 loại B và 8 loại C); năm 2012 có 15 đề tài, sáng kiến (3 loại A, 4 loại B và 8 loại 
C); năm 2013 có 20 đề tài, sáng kiến (9 loại A, 4 loại B và 7 loại C); năm 2014 có 21 đề tài, sáng kiến 
(6 loại A, 5 loại B và 10 loại C). 
(9) Điển hình như các Đề tài: “Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy”, “Thiết lập máy chủ truyền thông dùng hệ điều hành Window 2003 Server thay thế cho hệ 
điều hành CMC Linux 1.5”, “Hệ thống hóa các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách tài chính trên 
máy vi tính”, “Nêu cao trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng, mua sắm tài sản cơ quan và những 
giải pháp cơ bản”, “Bổ sung, cải tiến liên kết các trường trong cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng bộ tỉnh”, 
“Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi thu hồi tài liệu mật”, “Sửa chữa cải tạo 04 
phòng tại khu vực masages làm phòng ngủ nội bộ; sửa chữa nâng cấp 5 phòng ngủ nội bộ hiện có để 
đưa vào kinh doanh nhằm tạo thêm nguồn thu cho Khách sạn”… 
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3.2- Phong trào thi đua gắn với các ngày Lễ kỷ niệm của quê hương, 
đất nước: 

Trong 05 năm qua, thực hiện phong trào thi đua gắn với các ngày Lễ kỷ 
niệm của quê hương, đất nước được Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan và các đoàn 
thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực.  

- Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 19/12/2011 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 
kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng quê hương và 20 năm tái lập tỉnh Bình Thuận; 
Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 
số 443-QĐ/TU, ngày 22/12/2011 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ 
niệm 37 năm ngày giải phóng quê hương và 20 năm tái lập tỉnh Bình Thuận; 
trên cơ sở đó, phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh họp định kỳ hàng tháng và 
họp đột xuất để đánh giá, rà soát công việc đã triển khai, kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc và tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đồng 
thời, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 15-KH/VPTU, ngày 
29/02/2012 đăng ký nội dung thi đua và phần việc, công trình chào mừng Lễ kỷ 
niệm. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã đăng ký và hoàn chỉnh Đề tài “Xây dựng 
cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh” trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đảm bảo tiến độ thời gian để chào mừng kỷ niệm. 
Dịp này, cán bộ, công chức cơ quan đã tự nguyện đóng góp được 07 triệu đồng 
mua 02 máy nước nóng lạnh để trao tặng cho Trung tâm chăm sóc người có 
công (01 máy) và Tổ ấm Huynh đệ (01 máy). Ngoài ra, cán bộ, đảng viên cơ 
quan đã đóng góp 1.380.000 đồng để sửa chữa, nâng cấp “Bia chiến thắng Mặt 
trận 15-16” do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát động. Với những thành tích 
đạt được, Văn phòng Tỉnh ủy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đạt 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 
37 năm ngày giải phóng quê hương gắn với kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bình 
Thuận (1992 - 2012). 

- Thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 29/12/2014 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2015; đến nay, 
Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành 03 phần việc: (1) Tặng 12 ghế đá đặt trong 
khuôn viên Đền tưởng niệm liệt sĩ thành phố Phan Thiết với tổng trị giá 
20.000.000 đồng. (2) Nhận phụng dưỡng Mẹ Liệt sĩ Trần Thị Tư (khu phố 6, 
phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) với mức 500.000 đồng/tháng kể từ 
tháng 6/2015, từ nguồn kinh phí do cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan tự 
nguyện đóng góp. (3) Hoàn thành thủ tục đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ tặng 
nhà tình nghĩa cho 01 gia đình đồng chí nguyên là cán bộ cơ yếu trong kháng 
chiến chống Mỹ đang cư trú tại huyện Hàm Thuận Bắc với tổng kinh phí 70 
triệu đồng. 
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Nhìn chung, qua triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với các ngày 
Lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước, góp phần giáo dục truyền thống cách 
mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách 
nhiệm, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan nỗ lực 
vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

3.2- Phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch 
số 15-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 05 năm qua, Thủ trưởng 
cơ quan và Đảng ủy đã phối hợp tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học 
tập chuyên đề hàng năm. Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch, 
tổ chức thảo luận chủ đề theo định kỳ hàng quý gắn với việc thực hiện một số 
nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh. Ngoài ra, một số chi bộ đã phân 
công đảng viên, quần chúng sưu tầm các bài viết, bài nói chuyện của Bác Hồ 
liên quan đến chủ đề ngày kỷ niệm tiêu biểu hàng tháng để sinh hoạt tư tưởng. 

Định kỳ hàng năm, Thủ trưởng cơ quan và Đảng ủy cơ quan đã phối hợp 
rà soát, thống nhất xây dựng nội dung “nêu gương” theo Quy định số 101-
QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xác định rõ nội 
dung cần nêu gương và các biểu hiện cần phê phán; trên cơ sở đó, tổ chức cho 
đảng viên, quần chúng ký cam kết “nêu gương” và đảng viên là người đứng đầu 
đăng ký thực hiện các nội dung “gương mẫu thực hiện”. Bên cạnh đó, nhân dịp 
kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) hàng năm, Thủ trưởng cơ 
quan và Đảng ủy đều phối hợp tổ chức cho đảng viên, quần chúng dự Lễ viếng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.  

Năm 2012, Đảng bộ cơ quan có 01 Chi bộ và 01 đảng viên được Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh khen thưởng đạt thành tích tiêu biểu 
trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011. Năm 
2013, Đảng bộ cơ quan có 01 Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các 
Cơ quan tỉnh khen thưởng là tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 - 2012. Năm 2015, Đảng bộ cơ 
quan có 01 chi bộ và 01 đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ 
quan tỉnh khen thưởng thành tích tiêu biểu qua 4 năm (2011 - 2014) thực hiện 
Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy 
có 01 cán bộ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen là cá nhân 
tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh 4 năm (2011 - 2014). Cá nhân đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ 
quan đã được Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen đạt thành 
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tích xuất sắc qua 4 năm (2011 - 2014) thực hiện việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Nhìn chung, qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý 
thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm trong công 
tác, ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong 
cơ quan được nâng lên; việc chấn chỉnh tác phong, chấp hành giờ giấc làm việc 
của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét theo tinh thần Chỉ thị số 
27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII). 

4. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây 
dựng nông thôn mới” 

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND tỉnh, ngày 01/8/2011 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 5580/KH-UBND, ngày 25/11/2011 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, 
chung lòng xây dựng nông thôn mới” tỉnh Bình Thuận. Với chức năng, nhiệm vụ 
được giao; 05 năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung theo dõi, cập nhật tình 
hình triển khai thực hiện các nội dung Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy và các Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới, trước hết tại 21 xã điểm của tỉnh gắn với 
việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 16/3/2011 của Tỉnh ủy về đẩy 
mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015. Tích cực nghiên 
cứu, kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn 
mới để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo; đề 
xuất, bố trí thời gian để Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc 
với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, kịp thời chỉ đạo, 
giải quyết những khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra. 

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐU, ngày 29/6/2012 của Đảng ủy Khối 
các cơ quan tỉnh về tổ chức phong trào thi đua xây dựng các mô hình “Dân vận 
khéo” thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”, 
Văn phòng Tỉnh ủy đã vận động đơn vị tài trợ được 28 triệu đồng và 3.000 viên 
gạch (trị giá 2 triệu đồng) để xây dựng 01 căn nhà tình thương trao tặng cho hộ 
nghèo tại khu phố Lập Vinh, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.  

5. Kết quả công tác khen thưởng 
Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan họp xem xét, đề nghị 

Thủ trưởng cơ quan và cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần tạo động 
lực, khích lệ cán bộ, công chức trong cơ quan tích cực hưởng ứng các phong trào 
thi đua yêu nước, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên từng 
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cương vị công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hàng năm do Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Văn phòng Tỉnh ủy (kèm Báo cáo tổng hợp). 

6. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến 
Qua 5 năm (2011 - 2015) thực hiện phong trào thi đua trong cơ quan Văn 

phòng Tỉnh ủy đã có 01 tập thể (Phòng Hành chính - Nội chính, Tiếp dân) và 03 
cá nhân điển hình tiên tiến được Thủ trưởng cơ quan khen thưởng đạt thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2011 - 2015. Đồng thời, 
đang đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể (Văn 
phòng Tỉnh ủy) và 01 cá nhân hội đủ các tiêu chí theo Hướng dẫn số 179/HD-
BTĐKT, ngày 19/5/2015 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

Nét nổi bật của tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm 
(2011 - 2015) là thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tận tụy, 
sẵn sàng nhận nhiệm vụ do cấp trên giao, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó, 5 năm liền (2010 - 2014), các cá 
nhân đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”. Đây là những điển 
hình cần được nhân rộng trong thời gian tới. 

7. Đánh giá chung 
Nhìn chung, trong 05 năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan và các đoàn 

thể cơ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt phong trào 
thi đua yêu nước với nhiều nội dung thiết thực, mang lại hiệu quả tích cực. Đội 
ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan ngày càng tích cực tham gia phong trào thi 
đua yêu nước, thực hiện nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn, tạo không 
khí thi đua khá sôi nổi, bước đầu góp phần tạo động lực phấn đấu, thi đua trong 
từng cán bộ, công chức, cũng như giữa các phòng, đơn vị trực thuộc. Công tác 
nghiên cứu, ứng dụng đề tài, sáng kiến được lãnh đạo cơ quan đặc biệt quan 
tâm, cụ thể các đề tài, sáng kiến tiếp tục phát huy hiệu quả, kết quả hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào văn 
thể mỹ, trực tự vệ... bảo đảm an toàn. Việc tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua 
được thực hiện khá chặt chẽ, các nội dung phát động thi đua phù hợp với đặc 
điểm tình hình và đặc thù của cơ quan.  

Đạt được những kết quả trên, nguyên nhân chủ yếu là do: 
- Có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy giao 

nhiệm vụ trọng tâm cho cơ quan. 
- Tập thể lãnh đạo cơ quan quan tâm công tác phát động, ký kết thi đua 

giữa các tập thể; có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, nêu cao trách nhiệm cá 
nhân; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong từng thời gian; duy trì 
tốt chế độ họp giao ban, kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc công việc. 
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- Dân chủ nội bộ được phát huy; nội bộ đoàn kết; ý thức tự giác, tính chủ 
động, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ 
của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được nâng lên. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua và công 
tác khen thưởng trong cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy vẫn còn một số hạn chế: 

- Công tác thi đua tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy có việc chưa đáp ứng tốt yêu 
cầu.  Tuy có cố gắng trong việc tìm nguồn bổ sung cán bộ, công chức cho một 
số phòng còn thiếu nhưng chưa đạt yêu cầu, còn gặp khó khăn.  

- Công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan tuy được quan tâm nhưng 
chưa thật sự trở thành động lực kích thích cán bộ hăng hái thi đua thực hiện 
nhiệm vụ chính trị được giao.  

- Việc xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong 
trào thi đua yêu nước còn hạn chế.   

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do: 
- Sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các phong trào thi đua 

của lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc có lúc, có việc 
chưa cụ thể, chưa sâu sát, chưa kịp thời và thiếu kiên quyết; có việc còn bị động, 
lúng túng. 

- Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của một số cán bộ, công chức 
còn hạn chế; một số ít chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa tự giác thi 
đua rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong nghiên cứu, học tập, chưa thể hiện quyết 
tâm cao đối với công việc được giao; chưa năng động, sáng tạo, phương pháp 
làm việc chưa thật khoa học; có trường hợp tính tiền phong gương mẫu, ý thức 
chấp hành, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu chủ động trong công việc. 

- Một số phòng còn thiếu cán bộ nhưng phải bố trí, sắp xếp một số cán bộ 
theo quy hoạch đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị... để 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phần nào cũng ảnh hưởng đến phong trào thi đua 
chung trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. 

8. Một số kinh nghiệm 
- Một là, cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể phải có sự phối hợp 

chặt chẽ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua 
yêu nước trong cơ quan. 

- Hai là, nội dung các phong trào thi đua phải thật cụ thể, sát hợp với điều 
kiện và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; phải gắn với nhiệm vụ chính 
trị, với các sự kiện chính trị quan trọng và các phong trào hành động cách mạng, 
các cuộc vận động do các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp trên phát động 
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như: Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Chung sức, 
chung lòng xây dựng nông thôn mới”… 

- Ba là, phong trào thi đua cần được phát động, phổ biến rộng rãi trong 
toàn cơ quan nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về ý nghĩa và tầm quan 
trọng của công tác thi đua, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức 
cùng chung sức, chung lòng vượt khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. 

- Bốn là, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua đảm bảo 
thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. 

- Năm là, thi đua phải có đánh giá đúng mức kết quả đạt được, tìm ra 
được những hạn chế còn tồn tại để khắc phục, đồng thời gắn với việc thường 
xuyên đôn đốc, kiểm tra, phải có tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp 
thời những nhân tố mới tích cực, tiêu biểu trong phong trào thi đua thì công tác 
thi đua, khen thưởng mới lôi cuốn, có sức lan tỏa và có tác dụng động viên, giáo 
dục, nêu gương. 

- Sáu là, khen thưởng phải kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng, đảm 
bảo công khai, khách quan, dân chủ và đúng quy định của Luật Thi đua, Khen 
thưởng. Việc tôn vinh phải được coi trọng, hình thức tổ chức trao tặng phải 
trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. 

9. Một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 
khen thưởng trong 5 năm đến (2016 - 2020) 

9.1- Nhiệm vụ trọng tâm 
- Tập trung thực hiện tốt hơn nữa thi đua tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công việc có kết 
quả. Thường xuyên rà soát, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, kết quả 
thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy và việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Thường trực Tỉnh ủy. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình các 
mặt trên địa bàn tỉnh để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời. 
Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu xử lý đơn, thư và tiếp công dân. Trước mắt, 
tập trung tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; sau Đại hội, phối hợp tham mưu xây dựng 
Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy 
(khóa XIII) và Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy (khóa XIII). 

- Đảm bảo quy trình tiếp nhận, xử lý công văn đến và phát hành công văn 
đi, không để xảy ra sai sót; thực hiện công tác bảo mật tài liệu theo quy định. 
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- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi, chỉnh lý tài liệu đã thu về Kho Lưu trữ. Tổ 
chức kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho đội 
ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - 
xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý, khai 
thác, sử dụng tài liệu. Chuẩn bị thủ tục xây dựng Kho Lưu trữ của Tỉnh ủy. 

- Phục vụ kịp thời điện “mật” của Trung ương gửi đến các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh và lãnh đạo Văn phòng chu đáo, an toàn. Đảm bảo thông tin thông suốt 
trên mạng diện rộng của Đảng và Website Tỉnh ủy; tham mưu phát huy hiệu quả 
sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy và Đề tài “Xây 
dựng Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy”. 

- Bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động thường xuyên và đặc thù 
của cấp ủy và các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc ngân sách đảng tỉnh; giúp 
Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, quản lý chặt chẽ ngân sách đảng và chi quản lý 
hành chính ở các đơn vị dự toán trực thuộc và các huyện, thị, thành ủy. 

- Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy bảo đảm chu đáo, an toàn; 
giúp cấp ủy thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại.  

- Từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh của Khách sạn Đồi Dương, 
phục vụ tốt yêu cầu của khách chính trị và du khách, góp phần nâng cao thu 
nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động của Khách sạn. 

- Tăng cường giáo dục cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao ý thức cảnh 
giác, bảo vệ an toàn, bảo mật trong các khâu công việc của cơ quan. 

9.2- Một số giải pháp chủ yếu 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội 

ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan trong việc chấp hành và thực hiện tốt các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác thi 
đua, khen thưởng trong giai đoạn mới để từ đó gương mẫu đi đầu trong việc hưởng 
ứng và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do các cấp phát động. 

- Kịp thời kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen 
thưởng trong cơ quan. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 
cán bộ làm công tác đoàn thể và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. 

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan gắn với việc 
tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 
các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc”, các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Chung sức, 
chung lòng xây dựng nông thôn mới”… 
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- Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt việc phát hiện, bồi 
dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 34-
CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TU, ngày 
14/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 
khen thưởng. 

- Động viên cán bộ, công chức trong cơ quan phát huy đoàn kết, dân chủ, 
thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính,  tham gia giám sát và phản biện xã hội, 
xây dựng cơ quan văn minh, an toàn. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Cán 
bộ, công chức trung thành, tận tụy, gương mẫu” làm tốt công tác tham mưu nhằm 
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương. 

10. Một số kiến nghị 
- Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp 

tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và có 
hướng dẫn, cụ thể hóa phong trào thi đua, khen thưởng; đặc biệt là phương pháp 
bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong giai đoạn mới. 

- Có chế độ đãi ngộ phù hợp để động viên cán bộ kiêm nhiệm công tác thi 
đua, khen thưởng./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 
- Trưởng Khối Thi đua 6;  
- Đảng ủy và các đoàn thể cơ quan;  
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;  
- Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;                                                         
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

(đã ký và đóng dấu)  
 
 

Lê Tấn Lai 
 
 
 

(để báo cáo)  
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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
VĂN PHÒNG 

* 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

BÁO CÁO  
tổng hợp số liệu các hình thức khen thưởng từ năm 2010 - 2015 

(Kèm theo Báo cáo số 632-BC/VPTU, ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Tỉnh ủy) 
------- 

2010 2011 2012 2013 2014 
6 tháng 

đầu năm 
2015 

Tổng cộng 
TT Hình thức khen thưởng/Năm 

Tập 
thể 

Cá 
nhân 

Tập 
thể 

Cá 
nhân 

Tập 
thể 

Cá 
nhân 

Tập 
thể 

Cá 
nhân 

Tập 
thể 

Cá 
nhân 

Tập 
thể 

Cá 
nhân 

Tập 
thể 

Cá 
nhân 

1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ     1  3      4  
2 Cờ Thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng       1      1  
3 Bằng khen của Văn phòng Trung ương Đảng   1 1 1 2  2     2 5 
4 Bằng khen của Ban Cơ yếu Chính phủ     1 1 1 1 1 2 1  4 4 
5 Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh   1          1  
6 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 1  1 6 4 3 4 5 2 4  1 12 19 
7 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh  1    2    1    4(10) 
8 Tập thể Lao động xuất sắc 7/9  3/8  3/8  2/7  1/7    16  
9 Tập thể Lao động tiên tiến 9/9  8/8  8/8  7/7  7/7    39  

10 Chiến sĩ thi đua cơ sở  8  14  9  11  13    55 
11 Lao động tiên tiến  33  32  21  19  23    128 

                                                 
(10) Trong đó có 01 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh từ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chuyển đến. 
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15 

12 Giấy khen của Văn phòng Tỉnh ủy 1 1  3 1 21 1 22 1 21 4 12 8 80 
 


	tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011 - 2015)
	và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020)
	-------
	CHÁNH VĂN PHÒNG

