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(giai don 2015 - 2020) 

I. HOAN CANH RA 001, V NGHA LOI KEU GQI THI DUA Ai 
QUOC CUA CHU T!CH  HO CHI MIMI 

1. Hoàn cãnh ra 

- Sau Cách nng tháng Tan näm 1945, t!Wc dan Pháp dã tarn dung vQ lçrc 

hông dt 'ai  ách thông trj trên dat nu,âc ta nit lan ntra. 

Trithc vtn rnnh dt rnrOc dang & tlnh th "ngàn can treo sc/i tóc", vi thô trong, 

gi1c ngoài, ntn dói, nn dot hoành hãnh khip noi, Chü tjch HO ChI Mmli dã nhn 
thüc rô vic dng viên src rnnh cüa toãn the dan tc Vit Narn là diêu rat can thiêt 

dê thirc hin nhirn vii cap bach cfia cách nitng: Xây dirng và bão v chInh quyên 
each nng, chông thrc dan Pháp xârn 1uc, bài tr& ni phãn, câi thin d&i sOng 

Nhãn dan. 

- Ngãy 19/12/1946, Chü tjch H Clii Minh ra Li kêu gi toàn quôc kháng 

chiên. Vói chi "ihà hi sin/i tat cá cliá nhát d/n/i k/ióng c/i/u mat nu'&c, nhát dfnh 

k/ióng chiu lam no l ", toàn dan tc Vit Narn ââ nhât tê dáng len kháng chiên, 
chông thçrc dan Pháp xam krçic. 

Sau chin thing Vit Btc (Thu Dông 1947), Chü tjch H Chi Minh rnâi d ra 

sang kiên to chic, Iành do phong trào thi dua ái quOc dê giành thäng igi to Ion hom 
Chap thun dê nghj cña Ngtr&i, ngày 27/3/1948, Ban Chap hành Trung iiong Dãng 

ra Chi th phát dng phong trào thi dua ái quôc. Clii thl xác djnh: "... myc dIch thi dua 

ái quóc là lam sao cho khdng chiên ,nau rháng Wi, kiên thiét chóng thành cong"' 2  

Sau khi Ban Chap hành Trung utng Dâng ra Chi thj, nhân k' nim 1.000 ngày 

kháng chiên (Ngày Narn B kháng chiên chông thirc dan Pháp xârn 1i.rçc 23/9/1945), 

ngày 11/6/1948 ChCi tjch Ho Chi Mmli ra "L&i kêu gçi thi dua ái quôc". 

2. nghia 
-L&i kêu gi thi dua ái quc cüa Chü tjch H ChI Mmli có tác diving hiu triu, 

lôi cuOn, dng viên toân Bang, toàn dan và toàn quãn phát huy truyên thông yêu 

nuóc, tinh than doàn. kêt, chi t1r hrc, tr ci.r&ng, vixqt qua rni hy sinh gian khO hoàn 

thành tOt nhirn vit trong tirng giai do?n cách mng. Dc bit trong nhttng th&i khác 

cam go, ác 1it cüa dan tc, Lô'i kêu gi thi dua ái quOc cüa Chü tjch HO Clii Minh 

Iuôn thârn sau vao các tang lOp nhân dan, biên thành sOc ninh dua cách rnng Vit 

Nani den thng lçii ye yang. 

- LOi kêu gçi thi dua ái qu6c cñng vOl nhiu bài nói, bài vit cüa ChO tjch H 

ChI Minh là nhüng quan diem, chi duo, djnh hixOng phong trào thi dua yéu nuc 
trong nhiêu thp k' qua; là co SO dê Dâng, Nhà nithc bô sung, hoàn thin thrOng 101, 

chü truung ye thi dua yêu nu'Oc, ye cong tác thi dua - khen thu0ng, dáp Ong yêu câu, 

I-Is Chi Mmli toàn ll).  tip 4. Nhà xut bàn Cli Inh trj qu6c gia Ha Ni-2OOO 

H Chi Mmli toàn tp. tp 5. Nhà xuñt ban Climb trj quc gin I là NOi-2000 
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nhim vi trong trng giai doin cách imng. Ngày nay trong cong cuc dôi mâi dat 

n.ric và hi nhp quôc tê, Li kêu gi thi dua ái quôc cüa Chii tjch Ho ChI Minh vn 

con vçn nguyen nghia ljch sCr, giá trj l' 1un và thirc tién sâu sac. 

- Dê tip tçic phát huy ? nghia, giá ttj cüa L?ii keu gci thi dua ái qu& và sCrc 

rnnh ctia các phong trào thi dua yêu ntthc, tto khI the thi dua sôi nôi, rng khäp trên 
mci !inh vtrc cCia di song xi hi, ngày 4/3/2008, Thc ttrOng ChInh phU ban hành 

Quyêt djnh so 258/QD-TTg "ye vic lay ngày 11 tháng 6 hang nàm là Ngày Truyên 

thông thi dua yeu nuóc". 

H. TU TU'O'NG HO CHI MINH yE THI DUA YEU N1SOC VA SV'  VN 
DVNC VAO THVC TIEN CACH MiiNC VIET NAM 

1. Tn ttrOng Ho ChI Minh v thi dua yêu ntrrc 

* Tu tlrOng l-h ChI Minh v thi dua yêu nuâc là h thông quan diem cüa Chü tjch 

Ho ChI Minh ye thi dua yêu nixOc, duc hInh thành trén ca so tiêp thu và vn dung 

sang to nh€thg quan diem co bàn chU nghia Mác-Lênin ye thi dua, ye thi dua xã hi 

chü nghia, ye val trô cüa quân ching và truyên thông yêu nrOc, chông ngoi xârn 

cüa dan tc, cng thrOng lôi va thçrc tin dãu tranh each mtng Vit Nam du&i sr lAnh 

dto cia Dãng và Chü tjch Ho ChI Minh. 

Tü ni dung cUa "L&i kêu gi thi dua ái quc" và nhQng bài nói, bài vi&cüa 

Chü tjch Ho ChI Minh, r& ra rnt so diem ca bàn trong tu nxOng Ho Chi Minh ye thi 

dua yêu nirOc nhis sau: 
• A A A A 

- Quan diem ye th dna: Chu tch Ho Chi Minh da nang thi dua len tarn tr 
tuOng, thrOng lôi chInh trj và phirang pháp each mng. Theo NgrOi, thi dua là rn9t 

trong nhtrng bin pháp cüa qua trInh vn dng each mng, cO nghia sâu sac, rng 

IOn, thi dua không chi khai dy tiêm näng sang to cüa con ngl.r&i, ma quan tr9ng 

han là cal tio bàn than con ngi.thi, nêu cao tinh than yéu ni.rOc, tinh than quôc té, lam 

cho già, tré, gái, trai và tat cã cttc tang lOp nhân dan, không phân bit dan tc, ton 

giáo, dja vj x hi dêu hirOng tOi myc dIch chung. Thi dua dê mci ngi.thi deu lam vic 

tot han, nhiêu han và "TIz! dna là yen nwóc, yen nirác (1,1 pliài thi dua. Va, n/züng 

ngithi (hi dun là nh üng ngithi yen nu'ác nl,ât". 

- Muc dIch thi dna yen nmróc: Làd thiic hen tot nhirn vy chü yêu cüa môi 

thOi kS'  each mng trong tInh hinh và diêu kin ljch sü cii the. Trong thOi kS'  kháng 

chiên chông thçrc dan Pháp, Chü tjch Ho Chi Minh nêu rô myc dIchthi dua yeu ntxOc 

là "Diet  giçc dó/, Diet  gic dot, Diet gic ngoii xOm ", dé clem 1i kêt qua dâii tiên là: 

"Toàn dan di an, th mac, 

Toàn c/an biêt doe, bit viJt, 

Toàn b5 d3i dOy dz. /irng th,r, k/il giOi dé c1it ngoii xOni 

Toàn quóc sê thcng n/iát d5c /çip hoàn toàn ". 

- Ni (lung thi dua yen n1róc: Phãi toàn din, phãi xut phát yà phyc vy nhim 

vy chInh tr cüa thng giai don each mng,phài thiêt thirc, 0 tat cã các linh virc hot 

dng cüa dat nirOc, gãn vOl nhim yu cy the ca trng ngành, tOng cap, huOng vào cal 

I I Chi Mirth tn tap, tlp 5, Nhà xuth ban ChInh iii qti& g'ial I Ia NOi-200t) 
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tto và xây drng con ngui mó,i, huâng vo giâi quyt nhiithg vnd Co bàn thit thtrc 

cüa Nhân dan; thi dua phài gän vâi cong vic hang ngày ccia môi nguii. Trong thi 

kS' kháng chin chng thirc dan Pháp xãni lirçic, Chü tjch Ho ChI Minh kêu gi "Mói 

nguài dá,i Vit Narn, bat /cj' g/â, tré. trai. gái; bat kj g/âu, nghèo, /án, nhó, déu can 

phdi trô nên niç5t chién si tranh cidi, trên mat tráii: Quán sy', Kinh té, Chinh trj, Van 

hóa ". Thirc hin khâu hiu: "Toân dan kháng c/lien, Toân diçn kháng chiCn "'. 

- Cách t chuc phong trào tlii dua yen nuó'c: Theo Chñ tjch H ChI Minh 

"Phái dy'a vào 1yc Iwçing cia don, t/n/i thOn cüa dOn, dé gOv: hqnh phüc clio dOn "i; 

các phong trào thi dua yêu nuàc can phái da dng, khoi dy lông yêu nuâc, tinh than 

tr giác, sang tao va sue lrc cüa các tang lop nhân dan trong trng giai doan cách 

rnng. 

- Phuong cbârn tlii dna yêu nu*c: Nguui clii râ: "thi dua ch& khóngphOi 

gall/I dua" nên can phâi doàn kêt, than ái giip d In nhau âé dt thành tIch cao, 

"giáp d& nhüng ngu'&i và nhthig nhómn con kéin theo k/p nthc cao h/en nay "; thi dua 

phâi gàn lien vó'i cong tác then thi.thng; khen thtthng là kCt qua cüa phong trào thi 

dua; khen thung di:ing ngtRii, dung vic, kjp thai sê dng viên, giáo diic và thüc day 

phong trào thi dua phát tri&i lien tiic. 

Ci'ing vói &ràng lii, chü truong cfja Dãng, chInh sách, pháp 1ut cña Nba nuóc 

ye cOng tác thi dua, khen thuOng, tu tuâng HO Chi Minh ye thi dua yêu xuràc cO y' 

nghia to lan trong vic chi dao,  djnh hithng các phong trào thi dua yêu nuac và cong 

tác khen thu&ng; lôi cuOn, dng viên toàn Eáng. toãn dan và toàn quail ta doàn két, 

no hrc phân dau, không quàn hy sinh gian khO, san sang dern bet tn tue,  s1rc hrc phic 

v11 sii nghip dâu tranh giài phóng dan tc, thông nhât dat nirâc và xây dirng, báo v 

To quôc Vit Narn xã hi chO nghia. 

2. Vn ding sang to tu' tir&ng 111 Chi Minh ye fbi dun yCu niróc vào t1iirc 
tiên each ming Vit Nam trong hon 70 nãrn qua 

Hon 70 nàm qua, k ttir ngày Chü tjch H Clii Minh ra "L&i kêu gi thi dua ái 

quôc", Dáng, Nhãn dan ta luOn quán trit và không ngung vn diving sang tao Ui 

tuang thi dua yêu nuàc cOa Chü tjch HO Clii Minh dê tniCn khai tliirc hin có hiu 

qua các phong trâo thi dua và cong tác thi dua, khen thuàng, gOp phân tliirc hin 

thäng lcii các clii thj, nghj quyêt cüa Dãng trong nling diêu kin, hoàn cãnh cci the 
cfia dat ôc. 

- Vn diing sang to tu ttröng thi dua yen nuóc cüa Chü t1ch Ho Chi Minh 
vào phát dng và t chüc thiic hin có hiu qua cãc phong trào thi dua yen 
nu'óc trong tirng giai don each mng 

+ Trong cu3c kliáng chili, cháng 1h4rc dan PhOp xain 1u'rc: Quán trit, vn 

diing Ui tu'âng HO ChI Minh, Dàng ta và ChO tjch Ho Chl Minh da tO chuc phát 

dng nhiêu phong trào thi dua yêu nuóc niang li hiu qua thi& thrc nhu: Phong 

trào: "Tuân l yang", "Blnh dan h9c vcl", vn dng "Dai sng mOi", Qu Doe lap, 

Qu5 darn phi QuOc phOng,... den phong trào thi dua xây dirng dai sng rnoi, 

I-Is Chi Minh bàn top.  tp 5. Nhà xut bn Chmnh lij quc gia I-là NOi-2000 
Ho Chi Minh toàn tp. tp 5. Nhà xut bàn Chinh ti quc gia I-là NOi-2000 



4 

phong trào thi dua trong san xut nông nghip nhu: "Thi dua tit kim, tránh xaxi, 

phi phim, dê dành lirong thirc cho b di hoc cho nh&ng lOc t11ng thiêu" 
(01/3/1950), thi dua vói tinh than "rung dat là chiên trthng, cuôc cay là vu khI, 
nhã nong là chiên si, hu phLrang thi dua vdci tiên phrng" (02/195 1), "thi dua 

dóng thuê nông nghip" (03/1953),... Các phong trào thi dua yêu nLr&c thxi kS'  nay 
dä thu hCt dirçic str tham gia hirâng rng ct1a mci ngthi, rnçi nhà, rni ngành, rn9i 
kratuôi, gop phãn không nhö vào thàng lqi chung cOa dan tc trong cuc kháng 
chiên chông thrc dan Pháp xãm luçic. 

+ Trong ho, kj xây thjng c/,ü nglzia x1 1,ii ô rnkn Bic, deh, fran/i gull 

phóng mien Nani (1954-1975): Quán trit sâu sac, vn diing sang t10 ttr tiiâng Ho 
Chi Minh; thrc hin Ngh quyêt ngày 26/1/1961 cia Ban BI thu Trung uong Bang 

ye "Day niinh phong trão thi dua yêu nirc", và nhãt là tü khi mien Bäc thirc hin ké 

hotch 5 narn Ian thr nhât, hang lott ciic phát dng ht.râng crng thi dua cüa các 
ngành, các giói cIa duqc to ch(rc, diên hlnh là các phong trào: "Song Duyên hài", 

"Gió Dii Phong", "Cd Ba nhât", "Trông Bäc L", 'Thanh niên ba sn sang", "Phii 
nCr ba darn dang", "Mi ngthi lam vic bang hal vi mien Narn rut thjt", "Tat Ca cho 
tiên tuyên, tat Ca dé dánh thang gic M xâm liroc" Các phong trào thi dua d to 

nén dng lçrc to ion, gop phân lam nén Di thäng miia xuãn nam 1975, giãi phóng 

mien Narn, thông nhât dat nir&c. 

+ San k/i! gill! plillng mii,: Nan,, th6ng n/üt dI nwôc: Dãng ta tip t,c vn 

dyng tu tLrOng l-Iô ChI Minh, phát dng nhiêu phong trào thi dua yêu nuOc, huOng 

vào các nhim vy cüa thai k5' qua d len chü nghia xä hi. Tiêu biêu là cac phong 

trão: "Tat cã vi chü nghia xa hi, vi hnh ph(ic ciia Nhãn dan"; "Tat ca vi cong cuc 

xây dçrng và bào v To quôc xà hi chCt nghia". 

± B,ró'c yb i/u)! k)) dôi mo! dñi nwOc (1986), dltc bit là t1r sau Dti hi toàn 

quôc lan th(r VIII ccia Dãng, di.rc sol sang bOi us tirâng HO ChI Minh, Bang cIa dê ra 

khãu hiêu thi dua: "Tat cã vi dan giàu, nirOc mnh, xa hi cOng bang, dan chct, van 

minh". Nhiêu phong trão dirc phát dng vã thrc hin có hiu qua nhir: "Xóa dói, 

giãrn nghèo", "Toàn dan doàn kêt xây dçrng di song van hóa", "Tuai tré sang t?o", 

"Lao dng giöi, lao dng sang t?o",  "Toàn dan bào v an ninh To quOc", "Thi dua 

quyêt thang", "VI nirOc quên than, vi dan phyc vy", "5 xung kIch, 4 dOng hành", 

"Trung thành, sang tao, tn tyy, girong mu", "Thi dua dy tot, hc tot", "5 không, 3 

stch", "VI TrirOng Sa than yêu", Cuc vn dng "Ngiri Vit Nam txu tiën dung 

hang Vit Narn", "Hçc tp và lam theo tarn girong dio dCrc Ho ChI Minh",phong 

trào "Ciru chiên binh gt.rong mu",... Va gân day là cá nuOc dang tip trung triên khai 
vã thirc hin có hiu qua ba phong trào IOn: "Ca ntrOc chung sCrc xãy dçrng nông thOn 
m&i", "Doanh nghip Vit Narn hi nhp và phát triên", "Ca ni.rOc chung tay vi 

nguOi nghèo - Không dê ai bj bO lti phIa sau". 

NhIn chung, các phong trào thi dua yéu nLrOc trong nhiu thp ky qua cIa barn 

sat yeu cãu thrc tin dat nirOc, gAn bó rnt thiêt vOi quyên li và cuc sôn cüa ngi.rOi 
dan, gOp phãn thirc hin thàng lçi các myc tiêu, nhim vy phát triên cüa dat nithc trén 

mQi lTnh virc. 

- ViIn  ding sang 4i0 fir f:rlliig fbi dna yêii nirO'c cila c/ill tjc/i Hi ci Mini, 

frong x/Iy di'ng vb lb rc /,&n  có /'&" qull tii)ng Iôi, c/lu 1rw0ng, c/i In/i sac/i i'ê 
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cong tác (Iii tilia - k/ic,, iii iiông 

Trên nn tang tu' tu&ng H Chi Minh vs thi dua yêu niróc, vn diing vào diu 
kin, Iioàn cành cii the cüa dat nuóc, Dãng, Nhã ntróc ta d5 xãy drng, ban hành kp 
th?yi duarng 161, chü truong và chInh sách, pháp Iult ye tlii dua yêu nuic và cong tác 
thi dua, khen thuing, dáp üng yêu câu, nhini vy trong tüng giai don each rning. 
Dc bit là trong gân 35 ntrn thrc hin dung 101 dôi imi dat nuo'c, nhiêu chü 
triro'ng, chInh sách, pháp lut ye cOng tác thi dua, khen thuông, vêtô chrc các phong 

trào thi dua yêu nu'ic cia duçic ban hãnh và không ngii'ng duçic bô sung, hoàn thin, 

dáp ng yêu câu dat nithc trong tInh hInh mài, phti hp vó'i nhu câu, nguyen v9ng 

cüa các tang ló'p nhân dan. 

Dãng cia ban hành nhiu chi thj v cOng tác thi dua, khenthu&ng, nl'ur: Chi thj 

so 35-CT/TW, ngày 03/6/1998 cüa Bô Chinh trj (khóa VIII) Védói ,nó'i cong tác t1i1 

dua, khen thtrO'ng ti'ong giai dogn mài; Chi thj so 39-CT/TW, ngày 2 1/5/2004 cüa 

B ChInh trj (khóa IX) tiép tyc dói ,nài, day ingnh phong trào thi dua yêu mcó'c, 

phát hin, bOi du'&ng, tOng két và nhOn dién hlnh tiên tién, Chi thj so 19/CT-TW, 
ngày 22/12/2007, B ChInh trj (khóa IX) Vé viç€c kj niiii 60 näm Ngày Chü tjc/i HO 

ChI Minh ra L&i kêu gçi thi dua áí quOc.' Clii thj so 34-CT/TW, ngày 7/4/20 14 cOa 
Bô ChInh trj (khóa XI) Vé tiép tuc dOi ,nó'i cong tác t/ii dua, k/ien thuO'ng; Clii thj sO 
22-CT/TW, ngày 23/1/20 18 cUa Ban BI thu Vé day ,ngnh cOc p/long trào thi duayêu 

nzthc hu'O'ng tài ic) nim 70 nám Ngày chu tjcli Ho c/il Mini, ra LO'i kéu gci thi dua ái 

quOc (11/6/1948 - 11/6/2018,). 

Quchida ban hành Luit Thi dua, Khen tlwô'ng (2003); Lutt Scra ciM, b 

sung mt so diêu cüa Lut Thi dua, khen thu&ng (2013). 

Chmnh phü cia ban hành các vn bàn v cOng tác thi dua, khen thu'âng: Nghj 
djnh so 42/201 0/ND-CP, ngày 15/4/2010 cüa Chinh phCi Quydjnh clii tiét thi hânh 

môt so diéu cüa Ludt Thi dua, K/len thtrO'ng và Luát sü'a dOi, bO sung môt sO diéu cüa 

Luát Tlii dua, Khen thu'O'n'; Ngh djnh sO 91/2017/ND-CP, ngày 3 1/7/2017 cüa 

ChInh pliU Quy dinh clii tiét tiii han/i ,nOt so diéu cüa Luát Tlii dua, Klien thwO'ng,' 

Clii thj so 35/CT- TTg, ngãy 1 9/12/2014 Vé vic day mnçmnh phong trào thi dua yeu 

ntcàc chào nn'i'ng Dqi hç31 Dáng các cap tién tO'i Dcii /iç51 Dáng toàn quOc Ian thiXII; 

Chi thj so I 8/CT-TTg, ngày 19/5/2016 cãa Thu ttxóng ChInh ph Vé vic phát dóng 

tlii dua thzrc /ii;i tháng Iqi nhiêin vu p/iOt fr/en kin/i lé - xä Ii5i nämn 2016 và Ké 

hoach 5 náni (2016 - 2020) theo tinh than Nghf quyét Dci hói dci biéu toàn quOc iOn 

th' XII cña DOng. 

Các chU tri.rong cüa Dâng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc v cOng tác thi 

dua, khen thu'âng, ye phát dng phong trào thi dua yêu nithc ngày rnt hoàn thin, 
barn sat yêu cãu cüa thirc tiên dat nirâc, di vio cuc sOng, t?o  chuyên biên sâu sac ye 

nliin thi:rc cUa các cap üy dâng, chinh quyên, doàn the và các tang lap nhân dan ye 
cOng tác thi dua, klien thithng. Nhiéu phong trào thi dua yeu nuâc duqc phát dng vã 
triCn khai rng ion trên mi linh vçc ca di s&lg xã hi vOl ni dung, hInh thcrc 
phong phii, thu hct dOng dâo các tang lOp nhân dan tham gia, mang li hiu qua thiêt 

thuc, gop phãn thuc liin thäng Io su iighiêp dOi mot, cong nghiêp hoa, litén dai hoa 

dat nuOc và hi nlip quOc té. Dáng chci là cOng tác phát hin, ton yinh, bOi dung 

và nhãn rng các guong "ngi.rOi tOt, vic tOt", CáC 1110 hmnh, các tp the, ca nhân diên 
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hInh tiên tién, các Anh hing, chin s thi dua duc chü tr9ng trin khai thrc hin Co 

hiu qua, tto sCrc Ian töa rng Irn trong toàn x hi; cong tác khen thirâng cli vào nên 
nêp, khoa h9c, kjp thai hcin, CO sr gän két cht chë gifra thi dua và khen thithng. 

Nhthig kt qua dt duçic trong các phong trào thi dua yêu nxâc vâ cong tác 
khen thirâng hcin 70 närn qua lãkêt qua cCia sir vn diing sang to chci nghia Mac - 

Lenin, tix tirng Ho ChI Minh ye thi dua yêu nl.râc, các chO trirong, nghj quyêt ca 

Ding, chInh sách, pháp 1ut cCia Nhã nrâc, cing vâi sr no lçrc, tinh than trách nhim 

cüa các cap, cãc ngãnh, các tang ltp nhãn dan vâ toàn xa hi. 

HI. MQT sO PHONC TRAO THI DUA YEU NUOC NOI BAT CIA! 
DOAN (2015 - 2020) TREN IJIA BÀN TINH THANH HOA 

1. Kt qua tham gia các phong trào cüa Trung uong 

1.1. Phong trào thi dua "Ca nttóc chung st'rc xãy dt•rng nông thôn mói" 
giai do.n 2016-2020 

- Thirc hin Quy& djnh s 1 730/QD-TTg, ngày 05/9/2016 cüa Thu t.râng 

ChInh phO ye vic ban hành Kê hoch to chirc thirc hin Phong trâo thi dua "Ca nuOc 

chung src xây dirng nOng thôn rni" giai ctotn 2016-2020; Kê hoch so 

197-KH/UBND, ngày 29/12/20 16 cüa UBND tInh dã ban hânh Ké hoch To chirc 
t1c hin phong trão thi dua "Chung tay xãy dirng nông thôn rni" giai don 

2016-2020. 

- Dé nâng cao vai irO cüa cp üy Dáng trong xãy dirng nOng thôn mi, Tinh üy 

d thành 1p Ban chI dio thirc hin Chiing trinh rnic tiêu quôc gia xãy dirng nOng 

thôn niOi giai don 2016-2020 ti Quyêt djnh so 459-QD/TU, ngày 26/12/20 16; 27 

huyn, thj xã, thành phO và các xà dâ thãnh 1p, kin toàn Ban chi do thtrc hin 

Chi.rong trInh mijc tiéu quôc gia xãy dirng nOng thôn mâi giai don 2016-2020. TInh 

den nay, xây dçrng nông thôn rnOi d?t  kêt qua cao, toàn tinh cO 6 dan vj cap huyn, 

376 xä Va 950 thôn, ban hoãn thành xây dijng nông thOn mâi (tang 6 don vi cap 

huyn, 263 xä so vOl nãrn 2015); t' 1 xi dt chuân nông thôn mOi dt 64,46%, vrqt 

rnic tiêu D?i  hi; blnh quân dt 17,5 tiêu chI/xa, tang 5,2 tiêu chI so v6i nArn 2015; 

Theo do, toàn tinh dä cO 53 tp the duc Thu ti.rOng ChInh phti ttng Bang khen; 8 tp 
the duqc tng Bang khen ci:ia ChU tjch UBND tInh; 10 cá nhãn, 10 tp thêdi.rc B 

tnthng B nOng nghip và Phát triên nông thôn tng bang khen; 344 tp the, 244h 

gia dInh, 6 doanh nghip Va 435 1Lrt cá nhãn &rqc Chü tjch UBND tinh tng bang 

khen vi dà có thãnh tIch xuãt sac trong phong trào thi dua chung src xây drng nOng 

thôn rnOi. Ban thi dua khen thLrOng trung irang dà trInh Chü tjch nrOc tng thLrOng 

Huãn Chirang lao dng hng 3 cho tinh Thanh I-lOa - là don vj dan dâu trong xây 

dirng thôn, ban nOng thôn rnOi và 4 huyn (Quãng X.rong, Dông San, Thç Xuân, 

Vinh Lc). 

- Trën ca sâ phong trâo tlii dua "Chung src xây dtrng nOng thOn mâi, xây dçrng 
Thanh HOa trO thành tInh kiêu nu" do TInh Uy, I-IDND, UBND, Uy ban MTTQ 

tInh di phát dng, các cap, các ngành cia liuOng Ong tIch cçrc vã d có nhiêu vic lam 

hiu qua, thiêt thirc, ct the: 

+ Uy ban MTTQ các cAp cia h tr sOa chca Va lam rnOi 10.813 can nhã cho các 

h nghèo vOi sO tiên 179 t' dông, ho trçl 12,2 t' dông cho các h nông dan phát triên 
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san xuât. 

+ Hi nông dan phát dng dóng gop hcrn 1 19,6 t' dng, 127.194 ngày cong lao 
dng tharn gia xây dirng NTM; hO trV thrc liin 1 52 rnô lilith phát triên san xuât hiu 
qua, 630 mô hInh trinh din, rng dyng khoa hçc k5 tht4t;  xãy dirng 1 .046 rnO hInh 
nông dan bão v môi trumg. 

+ Tinh doàn thanh niên t chüc 76.600 bui d9n v sinh môi trthng, dào 1 0.5 00 
h rác gia dInh và 1 .908 ho rác tp trung t?i  thôn bàn, ho trçi hoii 1 .000 thiing dirng 
rae, lam mói và tu s€ra 350 km duông giao thông nông thôn, 270 km kênh rnimng ni 
dông, xây dung, scra chfia 220 cn nba van boa thôn... 

+ Hi Ciru chin binh 4n dng hi viên hin 105, l3ha dt d xây dirng cong 
trinh phüc Içii, h trq xóa 868 nba tarn bçi dt nat, trông 272.600 cay xanh, tham gia 
xay dirng 3.360 km &r&ng giao thong, nIo vet trén 5.000 km kênh m11o11g ni dOng, 
thrc hin 8 mô hInh phát triên san xuât do hi viên Cru chién binh lam chü vâi so 

tién là 1 .950 triu dng. 

+ Hi Lien hip Phi,i n€tinh phát dng thrc hin phong trào "5 khOng 3 sach"; 
xây dirng 243 rnô hInh kinh tC tp the, thành Ip 376 doanh nghip do phii nU lam 
cliü, giüp 89.608 Ii gia dInh phy ni thoát nghèo; xây dirng gân 1.000 km dithng boa 
thay the co di, vn dtng di di 5.692 chuOiig tri chan nuôi khôi noi O, ho tr xây 
drng 24.086 nba tiêu hçcp v sinh... 

+ B clii buy quân sir tinh da vii dng can b, chin s toân hrc k19ng quyên 
gop, üng h gãn 8,5 t' dông, tharn gia 9. 116 ngày cOng lao dng dê ho trçl lam rnól 
và mua sam trang thiêt bj cho 30 nhà van boa thOn, 7 trm y té xã, tu süa 449 km 
d.rng giao thông nông thôn, 126 km kénh mung n dOng. 

+ Cong an tinh dà duy trI ho?t dng cüa 5.727 t bão v an ninh trt ti thôn, 
bàn và 34.931 tO an ninh xA hi; xây drng và nhãn rng 72 rnO hInh t1r quãn ye an 
ninh trtt tir âdja bàn hông thôn; 4n dng can b, chiên s quyên gop, üng h mua 
sam trang thiêtbj và xay drng mói 03 can nhà van boa bàn tai  xA Tarn Chung, huyn 

Mu?ing Lát. Den nay, dâ cO 84% khu dan cu dt cbuãn an toàn ye an ninh trt tij. 

+ Các si, ngành c.p tinh, theo chOc näng nhim viii &rcic giao, dã phân cOng 

cac dn vj trçrc tliuc theo dôi, buóng dan, giOp d các dja phuong xây dirng NTM 

bang nlirng vic lam thiêt tliirc, hiu qua, dc bit, trong nhng iiam qua, S& NOng 
nghip và Phát triên nOng thôn dã phân cong các don vj trirc thuc theo dôi, biróng 
dan, giOp d 106 xã, 34 thôn, bàn trén dja bàn tinh dt chuãn nông thOn niii. 

Thông qua Phong trào tbi dua "Chung sic xây drng nông thOn mâi" cüa các 

cap, các ngânh, các dia ph.rong, dâ gOp phãn dày nhanh tiên d, kêt qua thrc hin 
xay drng nOng thOn rnói trén dja bàn tinh, qua do, dà xuãt hiên iihieu each lam hay, 
sang to, nhiêu mô hmnh, diên hInh tiên tiên trong xây dirng nông tbOn nii duçic ghi 
nhtn và biêu ducing khen thuâng. 

1.2. Phong trào thi clua "Ca nuóc chung tay vi ngtrôi nghêo - Không ai 
bj bO lti phIa sail" giai doin 2016-2020 

- Thrc hin Quyt djnh s 1258/QD-TTg, ngày 21/8/2017 v vic ban hành K 

hoçtch tO chüc thirc hin phong trào thi dua "Ca nuóc chung tay vi ngui nghèo - 
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Không d ai bj bö 1i phIa sau" giai don 2016-2020; Ké hoch s 159/KH-UBND, 
ngày 2 1/10/2016 ccia UBND tmnh Thanh Hóa ye vic thçrc hin Ch.rng trInh giãrn 
nghèo nhanh vâ ben vng tinh Thanh Hóa giai don 2016-2020 và Quyêt djnh so 
289/QD-TU, ngày 27 /5/2016 ctia Tinh Uy tinh Thanh Hóa ye Chisng trInh "Giãrn 

nghèo nhanh và Giãm ngheo ben v&ng" giai don 20 16-2020. 

- Chi.ring trInh giám nghèo nhanh vá bn vüng dtt kt qua rO net, gop phAn bão 

darn an sinh xä hi trên dja bàn: San xuãt có bi.róc phát triên, giãi quyêt vic lam, thu 
nhçip, dyi song cüa h nghèo, ht cn nghèo, h rnói thoát nghèo chuyên biên rO net; 
thu nhp binh quãn ctia h nghèo näni 2020 dçrkiên d?t  1,71 triu dông/ngu&i/tháng, 
gap 2,5 lan nãm 2015, dt kê hoeh. Các h tang thiêt yêu phtic vi san xuât và di 

song a các huyn nghèo, xa nghèo, xä bäi ngang, vüng dOng bào dan tc thiêu so 

dxçic quan tarn dâu tLr; các chinh sách ye giáo diic, y té, nhà ô, nurc stch và v sinh 

rnOi tnthng, tiêp cn thông tin dt.rçic triên khai thrc hin hiu qua. T5' I h nghèo 

giãm nhanh, tr 13,51% näm 2016 xuOng con 3,27% nàm 2019, bInh quân hang nArn 

giãm 2,56% narn, dt ké hoch. D có 01 huyn thoát khöi huyn nghèo theo Nghj 

quyêt 30a cüa ChInh phü; 11 x bAi ngang yen biên, 05 xâ và 127 thOn, bàn khu vrc 

mien ni thoát khôi khó khän; 39 xã dc bit kho khãn dt chuân nông thOn mâi. 

- Phong trâo thi dua "Ca nirac chung tay vi ngi.thi nghèo - Không dê ai bj bó Ii 

phIa sau" vã tang cirang hon nira cOng tác thông tin, tuyên truyên dê huy dng tôi da 

nguOn hrc, to s1r chuyên biên rninh me ye nhn thrc, sir dông tam hip hrc và phát 

huy scrc rnnh ctta cá h thông chInh trj, mci tang lap nhân dan tIch circ tharn gia 

hoàn thãnh và hoàn thành vlrqt chi tieu ye giãrn nghèo nãm 2020 và cã giai don 

20 16-2020. 

1.3. Phong trào thi clua "Doanh nghêp Vit Nam hi nhp và phát triên" 
giai doin 2017-2020 

- Tinh cong ban hành nhiu co ch chinh sách h trcY doanh nghip thüc dy san 

xuãt kinh doanh, tiêp tic triên khai thirc hin vic giârn so hrçing, thai gian, thành 

phãn ho so, kinh phI th,rc hin thu ti1c hành chInh dôi vâi dãng k' doanh nghip; xây 

dirng chi.rong trInh cap ma so don vj dé doanh nghip khai bão hiem xã hi ngay khi 
duc cap dang k' doanh nghip dä cat giãm dirge 30% thai gian giái quyêt cácthü 

tçlc däng k dâu tir so vói tong thai gian theo 1ut djnh nhi.rng van darn bäo ho so 

dirgc giái quyêt cht chê, chInh xác; tháo g nh€mg khó khàn virang mac cüa doanh 

nghip; süa dOi, bO sung, hoàn chInh các quy djnh, ban hãnh CáC co che, chInh sách, 
thng bt.râc tao  ra niôi trirang dau tir thông thoáng, hap dan. Dông thai, chü trQng dôi 

rnâi, nãng cao hiu qua các hot dng xüc tien dau tu cap quôc gia. 

- Giai doan  2016-2020, dr kin thành 1p mâi 14;000 doanhnghip, tng vn 

dang k 98.000 tS'  dông; so vai giai doin 20 11-2015, gap 2,6 lan ye so doanh nghip 
và gâp4,3 Ian ye vOn däng k; dtr kien nàrn 2020 dat  t' l 44,7 doanh nghip/1 van 
dan, gap 1,88 lan so vâi närn 2015. Kinh té nhà niràc tiêp tc dôi mâi co chê quãn 1, 
boat dng hiu qua hon. Kinh te hgp tác xã có chuyên bien tIch circ, doanh thu bInh 
quãn cüa lhgp tác xä nãm 2020 gap 3,4 lan näm 2015. Thông qua phong trào thi dua 

da dng vien, khIch 1 doanh nhãn - doanh nghip thi dua, lao dng sang tao,  nâng 
cao trách nhirn và do dCrc van boa kinh doanh, luôn cô gang, no lçrc vi.rqt qua khO 
khän dé chung tay citng tinh dóng gop tIcb crc nguôn thu vào ngãn sách nhà nirâc, 
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tham gia các chu'cmg trInh xóa dói, giãm nghèo, dn ciii Clap nghia... 

- Ngoài ra, TIiih dã tp trung day minh phát triên ning 1uói phân phôi hin dai 

và trin khai hiu qua Chixong trInh xcic tiên thuorng nial,  dic bit là hot ctng két 

ni cung - câu hang hóa gicra Thanh Hóa và các tinh, Tinh tiêp tiic t?o  diêu  kiin  cho 
doanh nghip có co hi tIm kiiii di tác, hcip tác dâu tu, thüc day san xuât kinh 

doanh, m rng thj trung cho doanh iighip Tnh nói riêng và các tinh, thành nói 

chung, t?o  diu kitn gn kt c1it chê, ph6i hçip dng b, xtr I kjp thyi tInh hInh biên 

dng th trtx&ng, gop phân tao  s,r on djnli chung ye mt bang giá câ hang hóa. Qua 

triên khai thijc hin, so 1uçing doanh nghip dA tang dan theo môi näm. 

1.4. Phong trào tl.i dna "Ci.ii b, cong chirc, viên chá'c thi 1ua thtrc hiên 
v'in hóa cong s&" giai doii 20 19-2025 

- 1'hrc hin I( hoch s 733/QD-TTg, ngày 14/6/2019 cüa Thu tuóng 

ChInh phü v vic ban hành Ké hoach to chcrc thc hin phong trào thi dua "Can 

b, cong chirc, viên ch(rc thi dua thrc hién van hóa cong s&" giai doan 20 19-2025; 

Thông tu so 08/2014/TI-B VHTTDL, nãy 24/9/2014 clia Bô trirâng Bô Van hóa, 

Th thao và Du ljch quy djnh clii tiêt ye tiCu chuãn, trInh ty, thi tyc xét và cong 
nhii "Cci quan dt chun van hóa", "Don vj dat  chuân van boa", "Doanh nghip 
dat chun van hóa"; Uy ban nhân dan Tinh dä ban hành Kê hoach sO 

160/KH-UBND, ngãy 12/7/2019 v vic to chcrc thrc hin phong trào thi dua 

"Can b, cong chrc, viên chrc tinh Thanh Hóa tiii dua thrc hin van hóa cong sâ" 

giai doan 20 19-2025. 

- Phong trào thi dua duçic trin khai sâu rng t& tinh dn co s, trong toàn h 

thông chInh trj, vâi nhiêu hInh thirc phong phO, thiêt thirc, phü hqp các quy djnh cüa 

Dáng, Nhã nirâc vâ thnh hInh thrc Iiin cOa ti.mg cci quail, doii vj. Den nay, hâu bet 

các cci quan, dciii vj dêu to chrc triên khai thirc hin và di.ra vào tiCu chI chãm diem 

thi dua can b, cOng c1iic, viên cliirc theo tcrng qu' Va hang nàm. Thông qua hiu 

qua cua cong tác xây d%rng phOng, ban, don vj dt chuãn van hóa gop phân nâng chat 

các danh hiu van hóa, tü do dã khäng djnh ni dung và liiu qua cua phong trào 

ngày càng phü 119p vâi tinh hInh iii6i và xu hLring phát trien ciia xã hi; phát huy 

duqc n1iit tInh, trách nhim cüa di ngt can b cong chtrc, viên chcrc tn tyy trong 
phiic vy Nhãn dan, thc hin cãi cách hành chinh, không ngcrng nâng cao hiu qua 

và näng hrc quãn 1 nhà niloc, quán I chuyên ngành cüa các cap. 

- Phong trào thi dua thai gian qua, dã cho thy sr chuyii bin tIch circ trong 

nhn thirc cüa cOng c!irc, viên chtrc, nguOri Lao dng ye xãy dirng van boa cong s&; 

bi.ràc dâu hInh thanh phong cách rng xCr, lé lOi làni vic chuãn mljc cüa di ngü cOng 

chirc, viên chtrc, ngi.thi lao dng trong thrc thi nhirn vy cüng nhii inng xtr tai  cong 

dOng, gop p!lân tang ciiàng k' 1u.t, k cucing hânh chinh, nâng cao hiu 1rc, hiu 

qua quãn l nba nuOc; khäc phyc nhctng biéu hin 1cli chuân trong tác phong, ie IOi, 

tinh than, thai d lam vic cUng nhu giao tiêp, trng xcr vói Nhân dan ccia rnt b plin 

cOng chrc, yiên chirc, ngu1i lao dng lam ãnh huông den hinh ánh, niCm tin cüa 
Nhân dan; qua dO tiêp tyc xây dirng hInh ánh dOi  ngfl can b, cOng chüc, vién chOt 

tinh Thanh I-Ióa gl.rcing mâu, tn tInh, than thin; day rnanh vic Jiçc tp và lam theo 

tu tu&ng, dao  dirc, phong cách HO Clii Minh thông qua nhcrng vic làni cy the hang 

ngày trén mci lunh virc cong tác. 



I0 

2. Kt qua các phong trão thi dna yêu ntróc tiêu biêti do Tinh phát dng 

2.1. Phong trão tlii dim phát trin kinh t - xa hi, an ninh - quôc phông 

Thirc hin Chi thj s 1 8/CT-TTg, ngãy 19/5/2016 cüaThi tLr&g ChInh phü ye 

vic phát dng thi dua thirc hin thäng lç nhirn V11 phát triên kinh tê - xä hi 05 närn 

(2016-2020); Hçi dông Nhãn dan tinh Thanh Hóa di ban hành Nghj quyêt so 

224/NQ-HDND, ngãy 12/12/2019 ye Kê ho?ch  phát triCn kinh tê - xä hi näm 2020. 

Vâi sir chi do sâu sat cüa các cap iiy dàng, chInh quyên, sçr cô gang cüa doanh 

nghip và toàn the Nhãn dan, phong trào thi dua phát trin ldnh tê - van hóa xa hi 

giai don 20 15-2020 cCia Tinh dtt duc kêt qua tich cçrc, cii the: 

2.1.1 TrCn Iinh vtyc phát triên kinh t - xä hi 

- Kinh t Tinh tang tnrOng khá Va on djnh, tang san phàni trCn dja bàn (GRDP) 

tang bInh quãn giai don 20 16-2020 dçr kiên dt 12,5%/närn vt.rt mçic tiêu D?i  hi 
(12%), gap 1,54 Jan so vi nicrc tang trirâng bInh quãn giai don 2011-2015. Quy 

rnô GRDT cüa tinh nini 2020 dir kiên dtt 133.8 16 t dOng, gap 1,8 lan näm 2015, 

drng thr 8 ca nuâc6, cao nhât trong các khu vçrc BäcTrung B; GRDP binh quân dãu 

ngt.r&i dir kiên dit 2.670 USD, gap 1,9 lan narn 2015. Quy mô kinh tê duçic mcr rng, 

chat krçng tang trirOng Va nng !irc ctnh tranh thrçic cài thin, c cãu kinh tê chuyén 

djch tIch circ, diing djnh h.râng, tang dan t trpng các ngành djch vii cao cap, có giá 

trj gia tang cao. Chi sO san xuât toàn ngãnh cong nghip giai don2016-2020 tang 

tnrng dt phá, binh quãn hang nãm dtr kiên tang dt 21,2%, Vt.rqt kê hoch, cao nhãt 

tr truâc den nay; nim 2020 dir kiên dt 15 1.300 t dông, gap 2,6 lan närn 2015, 

dCrng dâu các tinh bäc Trung B. D hoàn thãnh vã di.ra vào hot dng nhiêu ca sâ 

cOng nghip rnâi7, dltc  bit là Lien hçp L9c hóa dâu Nghi SGn (met trong 3 dci an 
cong nghip kcn nhât cã nu'óc)8; triên khai xây drng mt so dci an cong nghip quy 

mô lan, tto tiên dé cho tang trirang kinh té cüa tinh trong giai don tai9. Các san 

phâm cong nghip chü lcrc  dêu duy trI tôc d tang trithng cao)°  

- Huy dng dirçic ngun icic cho phát trin kinh t - van hóa - xã hi, thu - chi 

ngân sách dt kê hoch, cu bàn darn bão can dôi ngân sach phiic vv nhirn vii phát 

triên cüa tInh, gop phân thcrc hin ngãn sách quOc gia. Tôc d tang thu bInh quân 

hang narn dçr kiên dt 18,1%, là rnt trong các tinh có toc d tang thu ngân sách cao 

nhât cá nu6c; nãrn 2020 dci  kiên dit 28,967 t dông, gap 2,3 lan nãrn 2015. 

- Môi trirang ctãU tir kinh doanh tip tVc  dLrçic câi thin''; rà soát, b sung các 

quy hoch; tháo gà khó khãn, vi.róng mac trong hott dng dâu tu cOa doanh 

nghip'2; sta dôi, bô sung, hoàn chinh các quy djnh, ban hành CáC Ca chê, chInh 

sách, trng buOc tio ra rnôi trtrang dâu tt.r thông thoáng, hap dan. Dông thai, chO 

° Sau cOc tinli, thOnh ph6: hP. I 16 Chi Minh;  I Ia Ni; IO na — Vüng iOu; Bmnh I)Lrung;  I)ôiig Nai; I 101 PhOng;  Bc Ninh. 
CAn,: NM i iung Long Skin (d eluyn I vt 2), Cong i'Iatnh (day chuvn 2): cácNhO m&v tliCiv din TI-Ling Sun, COni ThOy I, 

Dien mt tr?ii Yen ihOl, NM Luyn cOn IhCp Nghi Sun (gial dotn I); NM sOn xuOt dOu an: cOc ahO mOy may mic. giOv da. 
8 t)r On cüa cong  ty Sam SLing  khoai g  I? i' IJSD; D;r On Khu lien hp gang  thCp vO COng  ntrôc sOti Sun Dtftmg  (Iorniosa I-là 'flnh) 
vài tong  sO von dOn tLr gOii 10 t (iS!);  L) On l.c bOa dOn Nghi Son 9,3 t' USD. 
(lOin Nhiet din Nghi Sun II, DOy chuyCn I Xi inOiig  di Dtrung, l)Oy chuyCn 3 Xi mang  Long  Son... 

ID Nhu: QuOn 00 tang  binli quOn 24'dnOm, giAy the thou 17,1%), xi miig  (13,5%), din sOn xLIOt (16,7%). 
Ki Iun sO 46-KLTflI, ngay 20/10/2016 VC tiCp tac thtrc hin Nghj qtiyCt so 02-NQrl'LJ, ngOy 27/6/2011 cOo Ban ChOp hOnk 

D-Ong  b 1mb (khóa XVII) ye tang  ctr&ng  sr lOnh dio cnn I)Ong  trong  viie ciii thiii mOi 1rtrng  dOn tu kinh doanh crCn dja bàn tInh 
den nam 2020". 
2 Nhir: gui phong  mt bOng. thii t(Ic bOmb cbinh. tip cn dth dal. 
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trçng di rnâi, nâng cao hiu qua các hoit dng xüc tin dãu tu; hng näm t chirc 

các ctoàn di xi1c tiên dâu tu ô các n1ióc có nguôn lircdâu tu' lâ&; nãm 2017 to chcrc 
thành Cong Hi nghj xác tin dâu tu cap quôc gia. Bang các giãi pháp dông b, hiu 

qua, tir närn 2016 den nay dã thu h& duc 908 dir an dâu tu' trçrc tiêp (53 dr an FDI), 

vói tng vn du tx däng k 94.404 t' dng và 3.305 triu USD; trong nhóm các tinh 

dan dãu cá ntthc ye thu hut dâu tu try'c tiCp nuóc ngoài'4; tx nàrn 2016 den nay, dâ 

thu hut duc 13 dij an ODA, vi tOng sO vOn dâu tu 393,6 triu USD; 226 chuong 

trinh, dir an NGO, vói tOng vOn dâu tir 30,3 triu USD. 

- Giai dotn 2016-2020, dr kin tng huy dng vn &iu tu toàn xâ hi dat  610 

nghIn t' ding, dat  rnc tiêu Dai  hi XVIII, gap 1,8 ian giai doan giai doan 
2011-2015. Hiu qua vOn du tu du'qc nâng len rô ret, chi so ICORtir 14,85 (narn 

2015) giãm cOn 4,88 (närn 2019). Nhiêu dii an san xuât kinh doanh, dãu tu két câu h 

tng quy rnO ló'n dã hoàn thành disa vào hoat dng, dóng gOp lan cho tang tnthng 

kinh tê ci:ia Tinh15. 

- Thj tru'O'ng hang hóa: lliuong rnai,  djch vii dat quy mOln, duy trI mirc tang 

trirOiig khá; tirng buâc hInh thãnh các cci ché, chinh sách dê hO trq thj tnthng ban lê 

trong nuOc trong bOi cãnh hi nhp quOc tê ngáy câng sIu rng; slrr phát triên cüa 

thuong rnai din ti:r dang thành xu the quan trçng trong các nàrn gân day. Thuo'ng 

mai ni dja phát triên rnanh theo huOng Iiin dai,  van niinh; tong muc ban lé hang 

hóa và doanh thu djch vv tang blnh quân hang nám 13,9%, nàrn 2020 dr kiên dat 
118.000 t5' dông, dung thu 7 ca nuac ye quy mO thj tnuang. Giá tij xuât khâu tang 
bInh quân hang nãm dir kiên dat  10,9%; nàrn 2020 dr kién dat 4 t' USD, gap 2 Ian 

rniic tieu Dai  hi, gap 2,8 lan närn 2015. Djch vii vn tãi phát triên da dang; 4n 

chuyên hang hóa, hành khách, xep dc hang boa qua cãng dêu duy trI tOc dO tang 

trithng khá'6; 4n tãi hàngkhông phát trién rnanh. Thj tnuO'ng tâi chinh, tiên t tip 

tic dáp u'ng tOt ho'n nhu câu vOn cho doanh nghip, hO kinh doanh cá nhân... tung 

buóc On djnh, báo darn vai trO phân bO nguôn vOn phic v1i phát triên kinh tê cüa 

Tinh; von huy dng tang bInh quân hang närn 17,8%, dii nçi tang binh quân 14,4%. 

Chat lu'gng dch vi buu chinh, vin thông dirçrc nãng cao. rn rng vüng phiic vii. 

Thj truang du ljch dat  nhiêu kêt qua, lam thay dOi diii mo du ljch cüa tinh: Tinh 

quan tarn thu hOt dâu tu phát triên du 1ch tru thanh ngãnh kinh tC mi nh9n trong 

kinh tê djch vi1; giai don 2016-2020, dr kiên ngành du ljch don 42,56 triu Iut 
khách, t 0,7% ke hoach (khách quôc te 1,28 triu huçit nguai, vuçit 1,6% kê 

hoach); tOng doanh thu dat 59.946 t' dông, vuçlt 0,2% ké hoach; Các tO chuc khoa 
hoc cOng ngh cOng Ip du'c to chrc, sap xêp Ii, dãu tu C1 sO vOt  chat, trang thiêt 

bj, bôi du'ng, dào tao  nhân lçrc, chat lu'ng hoat dng ducic nãng len. Tr nàm 2016 

den nay, d triên khai 332 nhim vv khoa h9c cOng ngh, nghirn thu 146 nhim vi. 
Thj tru&ng khoa h9c cOng ngh duc hlnh thành và phát trién, cO them 18 doanh 

'' Nlirr: NIi( 13n. I Ian Quc. Dire. 
14  Toài iüih hin có III dir  ui FDI dang hocit clng vol Iiuig s vt4in dang kS I 3.86 15' USD. dcrng 1hr 8 cá otrOc v thu hOt H)I. 

Nhtr: NM LQc I-Ióa dâu Nghi Son. NM Dan ita Nghi Son. Xi iing Long Son (I Va 2). NM Luyn can tJip Nghi Son. ThOy din 
Cin ThOy I. Thing Son: DirOng vành dai phia Tay T.P Thanh llóa: DtrOng IIô Xuii throng. I)A không gian yen bin phia dông 

Dtthng Hi Xuân 1-lirong. T.P Slim Son: Khu hang khng dan (11mg - Cñng hAng không 'IhQ XuAn... 
6  Khôi Itrng vAn chuyii hAng hóa tang hinh quAn hAng nani 8.6%. vn tAl hAnh khAch tAng binh quAn I 6.3/: khôi hfqng xêp do 

hAng bOa qua cAng nAm 2020 dir  kién gAp 5.4 flu uAm 2015. 
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nghip ckrçc chüng nhn doanh nghip khoa h9c cong ngh, nâng thng s doanh 

nghip khoa h9c cong ngh len 27 doanh nghip, drng thtr 3 cà rn.râc. Quän 1 nhà 

nuâc ye cong ngli, s hihi tn tu &rcic tang cung. 

- Thj trLring lao dng tip tjc phát triên; xã hi hóa ho?t dng dào to ngh 

&rçlc dày imnh gan vi nhu cãu sr ching lao dng cUa doanh nghip, chü trQng dào 

tto nghê gän vâi giài quyêt vic lam cho lao dng nông thôn, tang nhanh t' 1 lao 

dng qua dào too. Trong giai doin 20 16-2020, toãn tInh dào too, cung rng cho th 

trithng 410.600 lao dng, virqt 3,7% kê hoch, trong do các ca sâ giáo dic di h9c 

dào tto 18.000 ngLthi, các c sâ giáo dic nghê dão to 392.600 ngi.thi. T' 1 lao dng 
qua dào to tang tir 55% nam 2015 dr kiên len 70% nãm 2020, dt kê hoch. 

2.1.2. Trên linli virc quãn l2 phát triên do thj van minh, hin di 

- Phong trao tlii dua cOn là du mi lien kt dy nhanh tin d dam bão cht 

h.rgng trên các cong trInh tr9ng diêni cüa Tinh và quOc gia. Két câu hi tang do thj 

(giao thông, cLIp nirOc thoát nuâc, din, vin thông, v sinh môi trLthng...) &rçrc tp 

trung dLIu tr, cái tto, nLIng cLIp bang nhiêu nguOn vôntrong và ngoài nuâc, tang them 

din tIch giao thông tinh, cong viên, cay xanh, c11 the: Tinh Lw tiên bô trI ngLIn sách, 

tang cithng thu ht'tt cLIc nguôn von trong nirOc, nu'âc ngoài, theo hinh thrc dôi tác 

cong tii (PPP), nguôn hrc trong Nhfln dan dê dLIu tu h tang kinh té - xâ hi. Tp 

trung dLIu tu các cong trInh h tang giao thông ln, có tmnh két nôi lien vüng, kêt nôi 

các thing tarn kinh tê cua tinh. Trong giai doin 2016-2020, tinh d dLIu tir, nLIng cLIp 

290km quôc l, dung tinh vã các tuyên dtthng trVc  chInh; dLIu tir mâi 272km và 

ctrng boa 2.615km dtrng giao thông nOng thOn; s(ra cha, nLIng cLIp 142 cong trInh 

thüy Igi và 7.390km kênh, imrong lien huyn, lien xa tu bO nLIng cLIp 133km dé, 
19,7km ké; dim vão hot dng 5 cOng trInh cap din; kiên cOhóa 23.039 phOng hçc; 

dira vào scr dyng 7 bnh vin; tràng tu, ton qio và chông xuông cap 230 di tIch cLIp 

quôc gia Va CLIP tinh... 

- Tc d dO thj hOa duçrc dy rn?nh; thành 1p 01 thành phO, 01 thl xä, 03 trj 

trân, 30 p1rng'7; hoàn thành vic rng dja giâi hãnh chInh 28 thj trLIn; d;r kiên t' ! 

dO th bOa näm 2020 là 35%, dit mçlc tiêu Di hi. Kêt cLIu h tang các dO thj ducic 

quan tarn dLIu tu, nLIng cLIp theo htrâng dOng b, hin dii; lien do tlij thành phô Thanh 

HOa - thành phô Sam Son dang di.rçic dâu ti.r kêt nôi; cLIc dO thj Bim Scn,Nghi San - 

Tinh Gia, Lam Son - Sao yang có birc pbLIt triên mOi. Hin nay, mt sO khu do thj 

mói trën dja bàn thãnh phô Thanh l-lOacO cLIc cong trInh kiên tnic hin di, gop phLIn 

to din rnto mói ye do thj và phát tniên cOa tinh'8. 

- Tinh co bàn dà giãi quyt tlnh hInh ngp ing (lçit) do nithc mira duqc cãi 
thin, s diem ngp dà giàrn cã 03 tiêu chI: giLIrn sO diem ngp, so Ian ngp và thai 

gian ngp. Nircc sch co bàn dáp crng thu cLIu str ding cia ngtthi dan, hoàn thânh chi 

tiêu 100% h dan di.rqc cung cLIp nirâc sich. Cong tác to chrc phLIn luOng giao thông 

&rqc thirc hin thtrng xuyen, lien tic; cong tác bão trI và xcr 1 các bat cp ye ht 

tng giao thông dirgc thrc hin kjp tlii; vin tãi hãnh khách cOng cong  nO hrc cãi 

'' 'lhành lap mcii T.P SAm Sun, ih xâ Nghi Sun, 03 thj trAn (Nuatliuc huyn 'Friçu Scm; Yn Lam, Qu' Lc huyn Yen Djnh). 10 
phirin thi,c thnh phô iiianh IlOat, 04 pliirng ihuc thaili phô Sam Sun, 16 phLr1ng thtrc thj x Nghi Sun. 

Nlnr: Khti dO thl mOl phtrOng I)in BiCn, Khu JO thj mOi phu&ng DOng I-hi... 
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thin diu kin co sâ vt cht; tai nan  giao thông dupc kéo giâm qua các nam (s v, 

s nguôi chêt, so ngui bj tiivang), tInh trng in tàc giao thông tiêp tVc  duc kiêm 
ch và trng bi.róc cal thin. 

2.1.3. Trên 1mb viic van hóa - xã hi 

- Giáo dic - dào tao  có chuyn bin tich clrc; cht luçrng giáo dic cüng cht 
luvng di ngii nhà giáo va can b quán l giáo dçic không ngmg duçic nãng cao. Quy 

rnô giáo diic, mng Iuài truing, lOp hcc duqc rà soát, sap xêp hcip l; di ngü can b 

quán li', giáo viên các cap hçc duc diêu dng, bô trI cc ban dim bão ye so luvng, 
chuân hóa ye trInh d. Giáo dyc toãn din ducc quan tarn; giáo dye rnüi nhçnditkêt 

qua cao, tü närn 2016 den nay, dat  16 huy chuong ti các kS'  thi Olympic quôc tê và 

khu virc (08 HCV,05 HCB, 03 HCD); tai  các kS'  thi h9c sinh giôi THPT toãn quôc 

Thanh Hóa luôn dirng trong nhóni 6 tinh, thành phô dan dãu cã iir&c. Dii kiên dtt t' 

lê tiuung dat chuân quc gia näm 2020 dat 72,2%, vuat niuc tiêu Dai hôi Giao duc 

dai hçc và giáo dyc nghê nghip duçic râ soát, s5pxêp Ii, gän dào tio vOi nhu câu xà 

hi, ty lC lao dông qua dao tao näm 2020 du kiên dat 70%, dat muc tiêu Dai hôi 

Cong tác khuyén hoc, khuyên tài tiêp tyc dt két qua tIch cçrc. 

- Trong giai doan 2016-2020, toàn Tinh dào tao,  cung irng cho tlij tnthng 

4 10.600 lao dng, vut 3,7 kê hoch, trong do các Co sO giáo dyc dai  h9c dào tao 

18.000 nguOi, the co SO giáo dye nghC nghip dào tao  392.600 ngix&i. TS'  l lao dng 

qua dào t?o  tang tr 55% nàrn 2015 dr kiên len 70% näni 2020, dat  ké hoch. 

- Cong tác chain sOc sOc khOe Nhãn dan dt.rçic quan tarn. Thyc hiçii co ch ti,r 
chü và xä hi hOa 1mb virc y tC duc day rnanh; co, sO vt chat duçic quaii tarn dâu tu', 
dào tao  nguôn nhân lijc y t duc chi tr9ng; dâ dãu ti.r và dim 7 bnh vin mó.i vào 
hoat dông (01 bênh viên cong lap. 06 bênh viên ngoal cong lap), thanh lap môt so 

khoa và dã Ong dyng, chuyên giao thânh cong nhiêu k thut mOl, phi:rc tap tai cac 
bnh vin tuyên tinh'9. Dii kién näni 2020 dat  36 gluOng bnh/l van  dan, tang 12,2 
giirOng biih so vói iiãrn 2015; dat  11 bác sI0 1 van  dan, tang 3,4 bác s; t l xa hi 
dt tiCu chi quOc gia ye y té là 90%, tang 44,9%; t' I nguOi dan tharn gia bão hiém y 
tê dat  90%; dêu vut mvc  tiCu  Dai  hi. Thiic hin tot các chInh sách y tC cho nguOi 

nghèo, tré em duói 6 tuôi, các dôi tung chInh sách xâ hi, nguOi cO cong. Các bnh 

vin tu' iihâii, bnh vin có von dâu tu nuóc ngoài, iiit so co' sO y tC k thut cao di 

vào hot diig. Nang he khárn, chcra bnh cüa bnh vin duc nãiig cao, mang  krói 

y tê co sO dirçrc cüng co và phát triCn. Phong trào thi dua dã huó'ng vào vic thiic hin 
muc tiêu nâng cao chat hxqng khárn, chifa bnli, nâng cao dao  dOe ngi.rOi thây thuôc, 
day manh  cOng tác yté d phOng, phong trào "Hiên rnáu nhân do" v0i s  phôi hqp 
ch.t chë gi&a SO Y tê, HOI  Ch thp dO, Doàn Thanh niên cong san Ho Clii Minh và 

các ngành các cap dã vn dng rat nhiCu ngu'Oi tharn gia; phong trào "Quy tac Ong xr 
nãngcaoydOc"cOaSOYtC. 

- Hot dng khoa b9c - cOng ngh vâ di rnOi sang t?o  tOng buOc trO thành 
dng lçrc chü yeu phát triên ki,ih tê - xä hOi  gall vOi phát triên tn thOc; ttp trung 
nghiên ct'ru phyc vy phát trién các ngânh cOng nghip trong diem, gop phãn vào qua 

' Nhtr: ghëp tang: câng ngh l bàn gSc. chun doàn vA diu lii tILrcfc sinh: sAng Içc. chun dOn phAt hin srn ung thr. phtu thut 

ung ihu: chuAn (loan VA diêu Irl hung y hQc hut  iliAn... 
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trinh cong nghip boa, hindi hóa, trong do hot dng nghiên cüu khoa bce và phát 
trién côngngh luôn gãn kêt vâi thtrc tin. Tinh ban hành nhiêu chInh sách cho khâi 
nghip, dOi rnãi sang tto d thCic day h sinh thai phát triên mnh me và dang trâ 

thãnh cal nOi cua cong dông doanh nghip khâi nghip trén cã nthc. Nhäm hInh 

thãnh trung tarn dng lirc tang trl.r&ng rni cho tinhThanh Hóa trong thO'i kS'  cách 

mng cong nghip 4.0. Ttr närn 2016 den nay, d triên khai 332 nhirn vçi khoa hc 

cong ngh, nghiin thu 146 nhirn vi, trong do có nhiêu nhim vii thrc áp d.ing, 
phát huy hiu qua. 

- H th& thit ch van hóa dirçc hoãn thin, phát huy tác dung, trng buóc 

dáp (mg niut cãu hçc top, sinh hott, giäi trI lành mtnh cüa Nhân dan. Tinh chU 

trirong xây drng rnôi trir?Yng van hóa lành rntnh, phü hçip v&i boi cãnh phát triên 

kinh tê thj trithng djnh hrâng xä hi chü nghia và hi nhp quOc té, gop phân các 

thiêt chê van hOa; tmng buc thu hçp khoáng each ye hithng thçi van hóa giüa ni 

thành vã ngoti thành, gi(a các khu vrc dan cu và các giai tang xâ hi; phát triên hài 

hOa giCa kinh té và van hOa. 

- Trong lTnh vrc an sinh xa hi, phong trão thi dua thçrc hin các ehwng trInh 

mIic tiêu quOc gia vã cüa tinh ye giãi quyêt vic lam, giãrn nghèo và các van dê xa 

1ii dä dtt di.rqc nhiêu thãnh tIch mâi; dr kiên 5 näm giãi quyêt vic lam cho 336 

nghIn lao dng, virqt chi lieu Di hi; t' l that nghip a khu vçrc thành thj giârn ttr 
3,6% xuông 3,1%. T' 1 h nghèo giärn bInh quãn hang nam 2,56%, d?t mvc tiêu 
Dai hot Nganh Lao dOng - Thuong binh va Xa hôi dä phôi hap chat chë vol Uy ban 
MIt trn To quôc tinh, các to chrc chInh trj - xã hi vã các tO chcrc xã hi, nghê 
nghip, các cp, các ngãnh diy minh phong trâo "Den an dáp nghia", "Uông rnióc 
nhO ngun", các phong trâo kêt hap vai tuyên truyên vin dng, CO v1i nhtthg diên 

hInh tiên lien trén các linh virc an sinh xä hi. Các ché d,chinh sách an sinh xâ hi 

&rc thrc hin day kjp thai, d(ing dOi tixqng. Thirc hin tot chInh sách iru dãi 
ngthi có công, quan tarn chäm lo các dOi tirçYng bäo trçl xa hi; hO trçl 19.993 h gia 

dmnh co cong vói each mng xãy dtmng nhâ , d 1 00%  ké hoch. Tinh luOn quan 

tam giäi quyêt các van dê xä hi brc x(ic, cãi thin dai sOng vt chat, van hóa cOa các 
tang lop nhãn dan, kéo giäm chênh lch m(rc sOng gica thành thj vâ nông thOn, dam 

báo các diêu kin sOng tôi thiêu cüa ngu1i nghèo, cong nhân, sinh viên... 

2.1.4. Trên Iinh vrc an iiinli - quc phông vã trot tir an toàn x hi 

- Trong nhng narn qua, Thanh HOa dä gi& vtmng on djnli chInhtr, báo darn trot 

tir an toãn xa hi, an ninh - quOc phOng không ngrng duçrc cüng cO, xãy dimg khu 

virc phOng thO vCrng chäc; cal each tii pháp cO chuyên biên tIch ctrc; cong tác dOi 

ngoti, hap tác quOc tê discc ma rng, tio rnOi trirang thutn li de phát triên. 

- Gän phát triên kinh tê - van hóa - xa hi vai xãy dtrng khu virc phOng thO 

vEing chac, xãy drng nCn quOc phOng toàn dan gän vâi xâydtrng thétrn an ninh 

Nhân dan, the trn lông dan, trên co sa xãy dirng, ban hành, bô sung, diêu chInh t1c 

hin that tot các chInh sách thuu lông dan, an dan. Tp trung xãy dimng ltrc luçmg vO 

trang vüng mnh toàn din, each mng, chInh quy, tinh nhu, tang buóc hiii di. 

TIch circ dóng gOp nãng cao khã nãng phOng thU dat ntrac. Thtrc hin tot chInh sách 
tOn giáo và dan tc. ChU dng phôi hap các tinh, thanh phO vã b, ngãnh lien quan 

xa l kjp thai, hiu qua. Tp trung chi do nãng cao chat krng phong trão toàn dan 
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bâo v an ninh T quc, hang cao nIin thrc, 9 thrc c1ip bành pháp Iut trong các 

tang lop nhân dan; tang cung du tranh phOng, c1ing, kéo giãm ti phm, t nn xâ 
1i i. 

* - Trong linh vic quc phOng, tm luc quôc phOng duçc tang cuông; chü 

quyên bién gió'i, vñng biên thrçrc gi vng. Khu vc phOng thu cap tinh, cap huyn 

duc xây drng ngày càng vthig cIic. Du tu cho quôc phOng - an ninh ngày càng 

tang; phát triên kinh tê dã dizqc gàii cIit vói bim darn quôc phOng - an ninh. Phong 

trào "Hiu qua, k9 cuong, an toàn, quyêt thàng" cilia Cong an Tinh dã day manh 

phong trâo thi dua "Vi an ninh TO quc", gall vâi phong trào "HQc tp và thirc hin 6 

diêu Bác Ho day  Cong an nhân dan" vâ cuc 4n dng "Hoc tp va lam theo tu 

tu&ng, do düc, phong cách Ho ChI Minh - Cong an nhân dan vi nuóc quên than, vi 

dan phiic vi", phong trào "Toàn dan bão v an ninh TO c'juoc". Các phong trâo thi 
dua, cac cuOc van dông dã thuc su tio thanh dông luc thuc day rnôi can bô, chiên si 

cong an phãn dâu vun len hoàn thành xuât sac nhirn vi duqc giao. Vói khâu hiu 

"Mgi ngày lam iiit vic tot vi Nhan dan", toãn lirc lugng cong an dã tang cuing 

hithng ye co si, barn sat dja bàn; nàni chác tInh hlnh, chili dng phông ngira và kiên 

quyêt tan cOng, tran áp ti phm, lam nông cot cho phong trão toàn dan báo v an 

ninh TO quOc; càng vâi lrc luçing cong an, báo v to dan phO, bão v c quan, doanh 

nghip và các tang lap nhân dan, buy dng tiém nàng vâ sirc manh  cüa cá h thông 

chInh trj, tao  nên rnt the trn an ninh vng chàc, thçrc hin thãng lçii nhim vii bão 

v an ninh quOcgia, gir gin trt tr an toàn xâ hi. Nhftng nàm qua, dã có hang tram 

cá nhân tiêu biêu cho sir muu trI, diling cam, tn tiy vâi Nhân dan, vi an ninh To 

quOc, vi cuc sOng bInh yen và hanh  phlic cña Nhân dan. 

- COng tác di ngoi cüa Tinh dtrçc trin khai sãu rng, hiu qua trên các kênh 

dOi ngoi cüa Dãng,ngoi giao nba nuac, dOi ngoi Nhân dan; dông b trên các 1mb 

virc chInh trj, kinh tê, van boa, thông tin tuyên truyên dOi ngoi và cong tác ye nguôi 

Vit Nam a nuóc ngoài. Tinh chili dng và tich circ day mnh các hot dng quâng 
bá, xüc tiên thucing mai,  dâu tu; quan h hçip tác vài dja phuong các nuc tiêp tc 
ductriên khai vã ngày càng di vào chiêu sãu, hiu qua, tio mt mOi truang thuetn 
lçii dê liçip tác cüng phát triên. Tang cuang quãng bá hInh ánh Vit Narn vã hInh ânh 

mien dat, con nguai xi Thanh; tao  niêrn tin cho cong  dông quOc té ye nioi tnthng 

sOng, dâu tu, kinhdoarjh cüa Tinh, tr do nãng cao v the vâ U tin cilia Thanh Hóa 

trên truang quOc tê, tao  tiên dê quan trng dé Thanh Hóa tiêp t11c mO rng vâ cy the 

hóa các ni dung hp tác trong tu0ng Iai. Cüng vai quOc phOng và an ninh, dôi ngoi 

dã th'c sr tr& thànli mt trong nbng try ct dóng gop tich crc vào sir On djnh vâ 

phát triên cüa Tinh. 

2.2. Phong trào tlii dua "Bão dam trt tir an toàn giao thông" 

- Thrc hin Kt lun s 45-KL/TW, này 01/02/2019 cüa Ban BI thu v tip 

t1ic day manh  thirc hin có hiu qua Chi thj sO 18-CT/TW cüa Ban BI thu khóa XI ye 
tang cuang sçr lanb dao cilia Dâng dôi vói cOng tác bâo dam trt tir, an toàn giao 
thông dirOi-ig b, du?mg sat, &rang thüy ni dja và khäc phyc an tàc giao thông; theo 

Quyêt djnh sO 3980/QD-UBND, ngày 19/10/2017 cilia Chü tch UBND tinh ye phe 

duyt dê an "Các giãi pháp phong ngtxa, dãu tranh lam giãm TNGT trén các tuyên 

quOc h tr9ng diem t1iuc da bàn tinh Thanh HOa giai don 201 7-2020"; thirc hin 



16 

co hiu qua nãrn An toàn giao thông vol chil d "Dä ung rirçu, bia không lái Xe"; 

gän vOi tuyên truyên Lut phông chông tác hi cüa nrvu bia và Nghj djnh 

100/2019/ND-CP, ngày 30/12/20 19 ccta ChInh phü quy djnh xü phit hành chInh 

trong linh vrc giao thông di.rOng b, duOng sat. Cong tác chi do hn chê các hott 

dng trong linh vrc giao thông, thrc hin gián each x hi phông chông covid-19. 

- Qua trin khai và t chrc thrc hin phong trão thi dua, cong tác giárn ün tc 
giao thông, giäm tai iiin giao thông trên dja bàn Tinh dã giàrn tr 05 den 10% sO vçi, 

so nguOi chêt, sO ngu'Oi bj thu'cing do tai nn giao thông; giárn tir 6,5% den 10% so 

vy TNGT trên các tuyén quôe 1 tr9ng diem; khac phçic diem den, phôi hp day 

mnh tuyên truyCn chap hành 1ut ATOT trong Nhãn dan; cãc giãi pháp kiêm chê, 

giám tai nin giao thông trên các tuyên quOc 1 tr9ng diem theo dê an 3980 cCa 

UBND tinh; chi do các dja phi.rng thirc hin cuc vn dng xãy drng phong trào 

"Van hóa.giao thông vOi blnh yen sOng nu6c" giai don 2016-2020 gän vOi cong tác 

phOng chông duôi nirOc tré em và thçrc hin vic tOng két 5 nirn thirc hin cuc vn 

dng giai don 2016-2020 vào cuôi nàm. 

2.3. Phong trào thi dua "Cal each hành chInh" 

- Thtrc hin K hotch s 624/KH-UBND, ngày 22/02/20 19 v phát dng thi 

dua cài each hank chInh nam 2019 vOl chà de "Näm dt phá cãi cách hânh chInh vâ 

thrc hin thäng iqi Ngh quyêt so 54/2017/QHI4, ngãy 24 tháng 11 närn 2017 cUa 

QuOc hi". Chi tjch UBND tinh Thanh Hóa dä chi dto quyêt 1it Va triên khai dông 

b nhiêu giãi pháp cal each hành chInh; tinh dâ tp trung day rntnh thirc hin co chê 

"met cOa", "met cira lien thông"; dông thOi tang cuOng kiêrn tra, rà soát, dcn giãn 

hOa giái quyêt TTHC so vOi tnrOc day. Dê nãng cao näng 1irc quãn 1 diêu hành cüa 

các cap, các ngành, vic phát triên h tang k5 thujt cong ngh thông tin duçic dâu ti 

hin dti; cing do, các cc quan, dorn vi, djaphuang tiêp tiic dày mtnh rnô hInh "4 ti 

chO" nén vic tiêp nhn, phé duyt và trã két qua du?c thirc hin nghiêm tüc, dông và 

sOm horn thOi gian quy djnh. 

- Thanh Hóa d có sr brt phá khi vuon len xp thir 1 1/63 tinh, thành ph v chi 

so hiu qua quán tr hành chinh cOng và hành chInh cong cap tinh (PAPT) và drng 

thr 25 toãn quOc, dCrng thcr 3 khu vrc Bäc Trung B ye chi sO PCI. Dêtto ra buOc 

chuyen quan trong nay, Thanh Hóa d thc hin hiu qua các nghj quyet cüa ChInh 

phO, Thu ti.rOng Chink phü ye CCHC, dOng thOi ban hânh nhiêu kê hoch CCHC, 

kieii-  soát TTHC vói dày dü các ni dung can thrc hin. Cüng vOi do, nhiêu d an, 

dir an quan tr9ng ye CCF-IC ciThg d và dang duc triên khai nhtr d an "Xây dirng 
chInh quyên din tir vã phát triên các djch vç thành phô thông rninh tinh Thanh Hóa 

giai don 2017-2020"; dir an "Ung dçing và phat triên cOng ngh thông tin trong hot 

dng cCia co quan Nha nuOc tinh Thanh Hóa giai dotn 2016-2020"... Hin nay, dä 

dua vào hott dng Trung tarn phiic vi hành chInh cOng tinh Thanh Hóa và các Trung 
tam hãnh chInh cOng cp huyn. D chra vào su dung, cung ctp 100% các djch vii 

cOng trirc tuyen mrc d 2;623 djch vçi cOng trirc tuyên mrc d 3 và 177 djch viii cOng 
trçrc tuyên rnCrc d 4 cap tlnh, cap huyn. Các chi tieu quan tr9ng trong câi each hành 

chInh ckrgc cái thin; thOi gian thrc hin các thñ tçlc hành chInh duçic rot ngàn so vOi 
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quy djnh ci1a Trung uong, gop phn giãm thai gian Va ti& kirn clii phI cho doanh 
nghip2°  

2.4. Phong trào thi dna giãnl ô nhirn môi trLrbng 

- Thirc hin Nghj quyt s 05-NQ/TU, ngây 08/8/2016 "V tang cumg sr Iãnh 

do cüa Dáng dôi vói cong tác bão v môi trung den nàm 2020, dlnh  huóng den 

nàin 2025". Cong tác quán 1 v tâi nguyen, khoáng san duçc tang cu?ing. Dat dai 

duc quãn 1 cht chë theo quy dlnh  c11a phap luit; tir näm 201 6 den nay, dã thu hOi 

13.5 84ha dat d triCn khai các cong trI nh, dir an; thirc ii in giao dat, cho thuê dat, 

chuyên dôi nc dicli sO diving 5.775,2ha dé triCn khai I . 1 67 dii an phát triên kinh tê - 

xã hi. Quân 1 tài nguyen khoáng san có chuyên biên tich cçrc; cia tip trung chân 

chinh, h?n  chê các Iioat dng khai thác khoáng san trái phép. 

- Cong tác báo v môi trtthng &rçlc quan tâni; Baii Chip hành Dãng b tinh dâ 

ban hânh Nghj quyêt so 05-NQ/TU2 ' ye cong tác báo v mOi truOng. Lãnh do, chi 

dio tang cuYng thanh tra, kiêni tra, xcr l nghiêni các vi phim pháp Iut ye bão v 

môi tru0ng, khäc phi,ic kjp thOi các sir cô inôi tru0ng22. Dr kiên nàrn 2020, t' 1 dan 

sO do thj duc diing nisOc sach dat 95,5%; t' I chat thai nguy hi duc thu gorn, xO 

1 dt tiêu chuân chiêm 80%; t' I chat thai y tê duqc thu gorn, xO 1 dat  tiéu chuân là 

100%; dat  mic tiêu Dai hi. 

- Dä kjp thii kIic phitc hiu qua do các dcit 11 lçit IOn xáy ra trong närn 2017, 

nàrn 2018, nárn 2019, sOm On djnh d&i sOng và san xuât cOa Nhân dan. Cong tác Ong 

phó vói biên dOi khI hu du'c chii tr9ng; trOng mói 193,4ha r&ng ngp mn phông 

yen biên, chong sói JO bO biCn t?i  các huyn: Nga Son, Hu Lc, Hoäng Hóa; lap 

d.t và dua vào vn hành h thông cânh báo nguy Ca lü Ong, 1 quét tai  các huyn; 

Quan Son, Quan I-lOa, Muông Lát. 

2.5. Phong trào thi dna trong Iinh virc xliy diyng Bang, xIy drng chinh 
quyn cac cp và cüng c h thong chmnh tr 

- Tinh dâ nghiêm tic tic hin Nghj quyt Trung u,ong 4 (khóa XI, XII) 4'M5t 

so van dé cap bach ye xáy di.cng Dáng 1iin nay", vói quyêt tarn chInh trj cao, to 

duc chuyên biên bu0c dâu quan trQng trong nhn thOc c1a các cap üy dãng, nguOi 

dung dâu và di ngü can b dáng viên cong tác tai  các co quan, don vi.  Ben  canh  do, 
Nhân dan quan tarn, theo dOi sij dOi rnói trong cong tác lành do, chi do cüa Tinh 

ñy, nhât là trong vic thirc hin Nghj quyêt Trung uong 4 (khOa XI, XII); Nhân dan 

rat dOng tInh, üng h vic to chOc thirc hin quyêt lit và cO hiu qua cong tác dâu 

tranh phOng, chông tham nIing, tiêu clrc, lang phi. Chi dao  các cap üy dáng, cac Co 

quan, don vi và can b, dàng viên thirc hin nghiêrn Quy djnh s 55-QD/TW cüa B 

ChInh trj và Quy djnh sO 08-Qdi/TW cfia Ban Chap hành Trung uong23; biéu dirong, 

Nhir: Th6i gian giOi quy& thu t,ic chip thuTh cliO tarng du tu thuc tliàm quyn cUa UBND tinli giOni 30% so v61 quy djnh 

(cOn 24 ngáy): cOp giOy chüng nhn dang k kinh cloanh giOni 40% (cOn 03 ngay): CO1) giOy phép quy ho?eh  giàni 51 ngOy (cOn 22 

ngOy): thOnidjnh. phé duy bOo cáo daub glO tác dng mOi Inthug giOm (cOii 20 ngOy). 

Nghj quvôt sO 05-NQ/TU. ngOy 8/8/2016" vO tOng cuOng si,r lOith dio cOa DOug dôi vi Cong tOc bOo v niOi tnr6ng 4ui nOrn 

2020. dirih huOng nani 2025. 
22 COc str Co mOi trix6ng: Trén sOng BLthi ( huyii Thich ThOnh). trén sOng B?ng ( huyn Tinh Gia). trOui sOng Am (huyn NgQc 

Lc'lc). trên sOng GOng (dotm qua TP. Thanb I-IOa). 0 nhiéni inOi tnn'rng 6 cOc a Da LOc vO 1101 Ic (huyn I Iu LOc).  dn dOn ngao 

chOt bOng Ioit... . 
Quy dnh sO 55-QD/TW. ngOy 19/12/2016 cta BO ChInh tr \f niOt so vic cOn lAm ngay dO tang cuOng 'ai trO nOu gtrng cOn 

cOn hO.  dang viOn": Quy dn]i 08-Qdirrw. ngOy 25/10/2018 cUa Ban ChOp hAnh Trung trong DOug "VO trOch nhim nOn guong cOui 
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nhãn rng các t:) the Ce nhfin diCu hInh tiên tiên, girng ngithi tot, vic tot. 

- Thçrc hiri Nghj quyt s 1 8-NQ/TW, Nghj quyt so 1 9-NQ/TW cia Ban Chap 
hânh Trung i.xang (khóa XII)2 ', Tinh d tiên hCnh râ soát, sap xêp, kin toân, tinh g9n 
dãu mOi ben trong gän vi tinh giCn biCn chê, co cau 1ti vã nãng cao di ngci can b, 
cOng chrc, viCn ch(rc cCc ci quan dCng, chInh quyên, Mit trn To quôc, các doCn the, 
dn vl stir nghip cOng 1p tr tinh den C(1 s và thu &rçc nhiêu kCt quC quan tr9ng2 . 
Cung voi sap xêp tO chrc bO may cua he thông chinh Ii 1, iinh dä tap ti ung chi dao sap 
nh.p 3.100 thôn, to dan phô, dê thành 1p 1 .522 thOn, tO dan phô, theo do, toCn tinh d 
giCm tir 5.97 1 thOn, tO dan phô, xuông cOn 4.393 thôn, tO dan phO (giCm 1.578). Dä 
hoCn thCnh vic sCp nhp 143 xa,thenh 67 xa, (giCm 76 xa), 1C mt trong nhüng tinli 
dn dCu cC nirOc trong vic sap xêp cCc don vj hCnh chInh cap xâ theo tinh than Nghj 
quyét so 37-NQ/TW, ngCy 24/12/201 8 cila B ChInh trj. Vic Sap nhp cCc xa, thôn, 
tO dan phO không chi tinh g9n b may, nCng cao hiu ltrc, hiu quC hoit dng cüa 
chInh quyên cap xa, ma cOn gop phCn tinh giCn biên ché, tiCt kim chi ngCn sCch26. 

- TIp trung clii dio dôi mâi vC tang cirng cOng tCc tuyên truyn, giCo dtc 
chInh n'j tir tirâng, thông tin djnh hirOng tir tithng, nCng cao nhn thcrc, to chuyên 
biên tIch crc trOng day mnh h9c tp vC 1Cm theo tt.r tirâng, dto drc, phong each HO 
ChI Mmli gän vâi khäc phyc, sCra chCIa hn die, khuyêt diem salt kiCrn diem tir phé 
bInli, tiêp thu phC blnh; trng birâc trO thCnh nên nCp sinh hoit thung xuyen cta tO 
chrc dCng, dCng vien, có sr chuyên biCn sCit sac hon trong nhn thrc vC rén Iuyn 

hQ, dang viën". 
24  Nghj quyët so I -NQ/T\V ctia Ban Chap hônh 'l'rung trong (khOa XI!) Mt so vOn dë v tip te dOi mOi. sap xp tO chirc b mOy 

cu i he thong chtnh Lii huh on ho it don hic IlL hieu qu i Nhi qu ci so 19 NQI I \V cu t I3in C h ip Ii inh Ii un Irong (kho i 

XII) Vê tiep te dOi mO h thông to che vO quan l', iiOng cao chOt 1trçng vO hiu qu hoit dçng cüa cOc don vj sir nghip cong 

lip,.  
Di ho Lit 27'27 I troii h in I U\ cn i io Licui i mi doc Ii ung tim Rot dirong Chinh '-p  hu' cn 17/27 doug clii U \ icn b in 

Ehirong i Li iran b in din in doug thcit Ii chu tich Ii'. h in M I I Q cip hu n Di p \cp Iii dc phong i tirong (lirting ti tic thuoc 

các co quan cIitivii trOch tliam intro gi(ip vic I'iiih ôy tCr 32 dOti niOi cOn 25 dOii mOl ( giOm 07 dOit mOi): sOp xep Iii cOc khoa vA 

ttrongdtrong cOa FrirOng Chinh trj tinh tCr 07 dOu mOi cOn 05 dOu inOi (giôm 02 dOu môi). Gii the 27/27 COng doOn nghOnli giOo 

&liic dip Iiii cii I 0 chtrc bo in m cii t c mc So Not \ U i u ph ip Viii ho t I hc ih mo 1 Do Itch Ci 10 hOc 1)10 tIO lh mnh Li i ttnh 

VOn phOng URN!) tinh dirçe sOp Xe!) hti giOni II phOng vO 03 chi ciic: Sà nOng nghitp vt\ PhOt tiiCn nong thOu 9 giuhi 01 phOng, 02 

clii cuc ' i 0 don i tr nghicp) I Ii nih 1ip Vieti Nong nghip I Ii inh I lo i Li cii LU SO 'sip \cp Iii 07 don \ I sir nghicp thiioc 'o 

ki I&C N So Nong nghicp \ 1 1)11  it Li icn non thou ft mu lip Ii ung i mi Liem so it hcnh t tinh Li cn co 'o i ti thc to choc OD tu ung 

LOin y iC dir phOng Riven tinli: Irung tOm Y tC dr phong tinh, 'Irung tOni PhOng chông sOt it - K' sinh hOng - cOn trOng. Tiling tOni 

PhOng chOng Ii IV/A!1)S, 'I rung tOni chOtu sOc sue khOesinh sOn vâ Triing tOrn 'l'niyCn thông - (nao dc src khOe (giOni 4 don vj). 

I'hOiih lip VOn phOng dong I dOt dai Lien co set hçip nhOt VOn phOng doug k quvCn sx su duing dOt tinh vA 27 vOn phOng doug 1)" 

qu en sir dune, dit hiti cli thi 'i Lii mnh plio (gu mm 27 don vi) I h nih lip Nh m hit Nghc thu it ti u cn thong 1 mm Son ti trc thuoc So 

VI!. TI. !)L (Lien co sà NIiO hOt Lam Son vO NhA hOt Ngh thtit TnivCn thông): ThOnh Ip  Trung tOni VOn hóa Din Onh trirc thuc 

Sâ VII, '!!', DL (trCn co set 02 dun vj: 'IlVi I tinh; 'Fiung tOrn phiOt hOnhi phini vO chiCii hOng). ThOnh Iip Trung tOili VOn hoO . 

thao - 1)u 1ch Litre thiu)c URN!) cOc huyn, tlil xa, thOnh pliO Lien co s hçp nhOt I'ning tOrn VOn hóa - Thông tin The diic, the thao: 

Trung tOm Van hOa - 'I hông tin; 'Fiting LOin 'IliC dtic  the thao; DOi truvén thanh - 'l'ruyCn hInh: Ran quan i' cOc Di tich (giOni 37 dOu 

moi) I Ii mu lip 27 Ii un [miii (ii lo giuc I hircrng \U\ en i I) I) nghc c ip hu cii ticii co a nhip Ii ung t mm C!) I X eti Ii trong 

ii iing dil) nghc di!)  liii) cii (i mm 2 1(1 lii inoi) Di thinh lip Ii ung tim Dich ' u nong nghicp Li sc thuoc L13N1) c ip hu n lien co so 

hop nhit him h mo c  ihtrc 'sit hmni thu ', Ii un kIiu eu iiong hu cii Liii \ i Lii mu 1)11(1 (gi mm >1 d ui rnoi) Sip nhip Ii ting tim 

Din sO kc ho ich ho i gii duiih \ 10 Ii tung hum 'u ic hu\ n (gu mm 27 diii iiioi ) Si1) \cI)  hi did Li trctng mini non ticit hoc II IC S 

TIIP'I (giant 76 trIrriig) : giOi the 'l'ririig CimO dOug ftC dc - The thao. PhC cIiiyt dc un thirc hiç1n co chC ti/ cliO ttii cOc hnii vin 

cong 1ôp  cOo tinh giai domui 20! 8 - 2020, theo do ngOui sOch cOp cho cOc bnh vitii s giOrn trtr 420 ty nOm 21)1 7 xuOng 268 L nOm 

202() (giOm 152 t). 1 heo I trInh, sail nOni 2020, IdioOiig 6.000 viCn chiuc cOc bçnh Iii sC khOng cOn trong hiCn chiC (trO' cOc huytui 

iiiiCn nt'ui ). 1)0 hO Lii 542 dOug ehI C'Ong an chmnh qtiv ye dOin nImini cuic ch(rc danh cOng an Liii 112 x0, thj (rOn. 

Sip nh ip thon to din plio mp nhip don i im inhi c hinlu c 1!)  \i 'sip \cp In so lirong ngtroi 1w it dQiig Lhong cliii cn ii mcli etc 11) \ i 

et LlmOn. tO dan 1)110 theo Nghi dinlu 3-1/2(11 9/ND-('P, ngOy 24/4/2(119 ctiti ChIiih ph ii, LoOn tiimh dO giOm dtrçc 28. 108 ngirui, hong do: 

Ci mm I 3(18 1 lii ho cong chitic cml) \i do Sip 1)1111) don i Ii uih chiimhi Lap \i gi mm I 187 d lii 1)0 dOug chirc Lip i do thtrc hicui Nglii 

dlnh 34/2019/NI)-CP vO duo cOng an chInh quv vC x0: giam 6241 iigirui homt diig LhOng chuyCim trOch vfu hii dOe  thO cOp xO do 

thtrc hicn tight iiinh 34/2019/NI) ( P gi tin 10 04 miiroi Ito it dong klmong chiim cn Li kim do \ mc iii ip thou to din pho gu mm 8 829 

ngiroi ho ml dong khon c1iii cn Li mcli do thtrc hi ii Nghii diuih 34/2019/N I) C P I ong 'O ticn um in s ich tmn!i tict kucm diroc do sip 

nhp thOu, t dOn p1w, sAp nlii'Ip don vj hAimh clmiimlu cOp x0 do uhire hin Nglij diuIi 34/2019 ND-CP khoang 463,6 ty dong/iiani. 
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phm cht clao dirc, Iéii sng, sir guoiig mu, th(rc tréch nhirn cüa can b, dãng 

vién, cüa nguii dirng dâu trong vic hçc tp và lam theo ttx tuông, dto dirc, phong 

cách Ho Chi Minh. Can b, cong chirc, viên chirc trong các ngành xây drng Dãng, 

co quan van phông 0' các ban cOa Dáng dà tp trung cong tác nghiên thu, dê xuât co 

ch chinh sách, nâng cao nàng lçrc Ianh dto vã süc chien dãu cüa các to chrc co sO' 

Dâng, thc hành tiêt kirn chOng lang phI, phông chông tham nhüng. 

- H thng chInh quyn ca sâ tüng buOc duc cOng c và hoàn thin, thrc hin 

tOt chirc näng quãn l Nhà nuóc và bâo darn On djnh an ninh chInh trj. Du'a tng ding 

cOng ngh thông tin ti các sâ - ngànli, theo quy trInh két nOi lien thông dâ mang l?i 

hiu qua thiêt thrc, dáp irng yêu câu clii duo, diêu hânh cOa Tinh và phi;ic vçi Nhân 

dan, doanh nghip; cong thông tin "met  tha din ttr" giOp Nhân dan có the tra cru 

mci thông tin ye tInh trng ho so' hành chinh trén mt so linh VçrC nhu: nhà, dat, däng 

k' kinh doanh... TO chirc b may CáC co quan chuyên môn, dn vj si;r nghip tnrc 

thuc duc sap xêp, kin toàn; day m?nh P1 cap, xác dnli rO thâm quyén, trách 

nhim cOa các cap chInh quyên, to chtrc, cá nhân trong cong vi;i nhãm nãng cao hiu 

1i;rc, hiu qua quân 1 nhà nilO'c phñ hcp vOi nhim vi;i quail l và diêu lun dtc thi:i 

cOa Tinh; dOng thi tp trung giâi quyêt kjp thO'i, hiu qua nhng van do cap bach, 

khO khàn, vu&ng mac; dO cao vai trO, trách nhirn, süc mnh cOa cà h thông chinh 

trj và các tang lop nhân dan; tang cuing kS' lutt,  kS' cu'cmg, kiOrn tra, giám sátthrc 

hin nhim vi;1 cüa các cap, các ngành. Do là yOu tO quan trQng, quyOt djnh dOn si;r 

phát triOn cOa tinh trong giai doan 2016-2020. 

2.6. Cong tác xây dirng vã nhiin rng din hInh tiên tin 

- Phát hin, bM duOng, tng kt và nhân rng các din hInh tiên tin trong 5näm 

qua duc quan tarn chi d?o  dã có bixóc chuyOn biên tich ci;rc. Thrc hin Chi thj so 34-

CT/lW, ngày 07/4/2014 c0a B ChInh trj "ye vic tiOp ti;ic dôi rni cOng tác thi dua, 

khen thuO'ng ", nhiOu cap Oy, tO chi.rc Dãng, Ianh d?o  chinh quyOn, Mt trn TO quOc 

và doàii the các cap dâ nhtn tliirc duçic nghia và tam quan tr9ng trong vic dOi mO'i 

phisang thi:rc lãnh do và chi dao  phong trào thi dua; coi vic phát hin, bOi du'ông và 

nhân rng diOn hmnh tiOn tiên là mtt trong nh&ng dng Irc tinh than quan trçng dê tlii 

dua, khen thithng di vào cuc s6ng cUa Nhân dan. Các c quan, do'n vj thuc tinh dã 

có nhiêu ni dung da dng, phong phO nllLr tO chirc Hi nghj biei duong, ton vinh các 

diOn hinh, to chrc Hi thão trao dôi kinh nghim thông qua hoat dng cOa các cvnl. 

Cong tác tuyên truyOn, giáo di;ic thi;rc sçr gop phân nâng cao và phãt huy nOn tang giá 

tn van hóa và qua do âã tác dng hin chê iiliting ãnh hu&ng tiOu ci;rc trong xã hti, ci;i 

thO: 

+ Ban Tuyên giáo Tinh Oy dà triii kbai quán tnit tai các Hi nghj chuyen d và 

giao ban djnh kS'  hang tháng, hang qu ye day manh  cOng tác tuyOn truyên phong 

trào thi dua yOu nu'âc, dc bit là tp trung tuyOn truyOn vã gii t1liu tu tuó'ng HO 

ChI Minh v thi dua yOu nuc, nêu gung các mO hIiih, nhan tO mâi, diên hinh tiOn 

tin tiOu biu trong phong trào thi dua, guoiig ngithi tot - vic tOt, lao dng giOi sang 
tao vâ các hot dng phong trào thi dua yOu nisóc cOa Ca flUC và Tinh; Ban Thi dua 

- Khen thtràng phOi hçip vâi Dài, Báo nii cac chuyOn trang, chuyOn rni;tc thi.thng 

xuyOn dang các tin bài ye guollg diOn hInh tiOn tiOn, guallg ngu'n tot vic tOt Va các 

boat dng, phong trào thi dua tiOu biOu. 
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+ Mt s djaphucxng sr dyng h thông truyên thông d thông tin, biu duang 

các gucxng ngithi tot, vic tOt trong ngày, trong tuân, nhäc nhâ, cling viên các h gia 

ctInhvã Nhãn dan noi theo. Day là hInh thcrc tuyên truyên không mri nhitng hiu qua 

li rat thiét thuc và kip thai. 

+ Dôi vOl các ccx quail, ctcrn vj, dja phtxcxng Co phát hành các bàn tin ni b, có 

xây drng cac trang tin din tcr (Website), dà däng täi các tin bâi ye các gircxng diên 

hInh tiên tiên, gitclng ngtrxi tOt - vic tot, các rno hInh, sang kiên, dày cüng là hInh 

thCrc tuyen truyên thu hut dirçxc nhiêu dOi tirçlng quan tarn, truy cip. Hang tháng, cac 

to chirc Dãng, chInh quyên, doán the ciia các ccx quan, dcxn vj trong sinh hoit dêu 

thirc hin vic bInh chçn gircxng diên hlnh hang tháng dé tuyên dtxcxng. 

+ Thông qua phong trão thi dua nhir "Xãy drng khu dan cit van hóa", "Lao 

dng giöi - Lao dng sang too", "Nông dan san xuãt giOi", "Phii n hai giOi", "Thanh 

niên tiên tiên", "NgirOi cao tuôi niu rnçrc", phong trào "Phát huy phãm chat tot dçp 

cüa B di cv Ho", "Ngri con hiêu thão", "Nhü'ng tam guang thâm lang ma cao Ca 

trong phong trào thi dua yêu nircxc cüa Tinh"... dà sang len biêt bao tam lông nhàn 

h.u, nghia tInh cua ngirOi x(r Thanh. 

- Trong giai don 20l6-2020,Chi tjch UBND tinh dà biêu ducmg các tp th, 

cá nhân diên hinh tiên tiên tiêu biêu trong vic hçc tip và lam theo tii tuOng, dto 

dire, phong each Ho ChI Minh. Mtt trn To quôc và các doàn the tp trung dOi mOi 

các phircxng thirc 1iot dng; to chirc hiu qua cáe phong trâo thi dua khi tharn gia xay 

drng nOng thôn mOi, bão v rnôi trtthng, bão darn trt tr an man giao thông; cüng cO 

xây dirng và phát huy sire rnnh khôi di doàn kêt toàn clan tc trên dja bàn tinh; tr 

nàm 2016 den nay, d to chirc 5.968 cuc giám sat, 498 hi ngh phánbin vão d 

thào các Nghj quyêt cüa HDND, các chucxng trinh, dé an, dr an, kê hoch cüa 

UBND các cap. Nhrmg "bOng hoa" cüa phong ti'ão "Ngtrñ tot - vic tot" dä tác dng 

thuc dày các phong trão hành dng each rntng cua Nhân dan Thanh I-Ióa, gOp phân 

xãy d;rng có chat ltrçxng song tot, van minh, hin dvi, nghia tmnh. 

IV. KET QUA KHEN THUNG CUA TiNH CIA! 003N 2015 - 2020 

- Di vOi cOng tác khen thuOng thành tich kinh t - van hOa - xâ hi có sir di 

rnOi, khen dCng thành tIch, diing dôi tirqng, xãy dtrng tháp khen thirOng hp l2  (giây 

khen x, huyn, sO ngành có t' l can dôi vOi bang khen cüa tinh, b ngãnh và dc 

bit xuât sac mOi dê nghj khen cao), khäc phitc dirc mt sO rnt yêu trong khen 

thithng: dOi tl.rgng khen m rng tp the, ca nhân có thãnh tIch trong can b, cOng 

chtrc (nOng dan, cong nhãn, ngithi lao dng trrc tiêp san xuât), khen don vj ccx sO, 

tp the rihO, khen doàn viên, hi vien, Nhân dan, khen tâi nãng tré, các hoot dng 

khoa h9c k thut, van hçc ngh thut, khen dôi ngoii, k cà cac hInh th(rc khen cao. 

- Ngoài vic khen thirOng thành tIch thithng xuyên hng nàm, khen thirOng 

thành tIch trong các phong trào thi dua chuyên dé, dt xuãt cüa các ngânh, các cap, 

các doãn the, dja phirong, don vj dirqc Fli dông Thi dua "Khen thitOng tham muu 

khen thirOng và dê xuãt Trung irong khen thirOng kjp thi nhtng girong ngu'âi tOt 

viêc tOt, nhüng tlp the ca nhãn cO hành dng dung cam bat ct.rOp, ciru ngithi ciru tãi 

san, nhOng tip the cá nhãn dtt giãi cao trong các kS'  thi Khoa h9c k thuit, van hóa 

ngh thut, dty nghé, thi h9c sinh giOi, the dçic the thao trong ntthc yà quOc té dêu 
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&rgc tuyên duong khen thu&ng dng viên kjp thai. Di vói nhng tmang hqp nay 

ngoài vic dng viên khen thu'ang bang hInh thüc Bang khen cUa UBND tinh, Bang 

khen Thu tuâng ChInh phü, Huân chwing Lao dng... 

- Các cp üy clang, chinh quyn, sâ, ngành, doàn th& cci quan, thin vj, tong cong 
ty, cong ty trên dja ban Tinh dâ quan tarn, phát hin, bôi duorng và biêu ducrng các 

tp the và cá nhân dién hInh tiên tiên các cap. Tx do các cap dà chü trçng biêu 

ducing, khen thiróng kjp thii nhtthg tIp the và cá nhãn tiCu biêu cO thành tich xuãt 
sac trong các linh vi,rc cong tác. COng tác bInh xét thi dua, khen thuóng có nhiêu dOi 

rnai và di vào nên nép, chat lixçing duçic nãng len, vic thârn djnh ho so khen thtiàng 
và dê nghj khen thirâng darn bào cong khai, kjp thOi và theo quy dnh cOa Lut Thi 

dua, Khen thuâng và các van bàn hthng dn thi hành. Vic xét khen thixâng dixçic 
thrc bin dOng quy trmnh, dmg thành tich, dung dOi tuqng và tiêu chuãn quy djnh. 

Thành tIch dê nghj khen thuâng cüa ttp the, cá nhãn the hin du9'c thãnh tIch xuât 

sac, tiêu biêu, xirng clang duçvc cong nlin, ton vinh, quaii tarn khen thuàng cho 
nguai lao dng tlVc tiêp nên hang nãrn t' l khen tliuàng iigày duc nang len. Dc 

bit, trong nhng nàrn gân day Tinh quan tarn khen thts&ng các tp the, cá nhân 

ngoài h thông chInh trj, tuyên truyên vii dng các doanh ngbip ngoãi nba ni1óc 

tharn gia cirn, khôi thi dua, clang k dii ckia và to clthc các hoat dng phong trAo thi 

dua tai  don vj, kêt qua khen thithng doanh ngliip hang narn chiêni t' I cao. 

- Trong 5 nàrn qua, nhiu tp th& cá nhân trong tinh di n lrc phn du, thi dua 
dat nhiêu thành tich xuât sac duqc các cap khen ththng, cong nhn: có 25.111 tp 
the và cá nhân là cong dan kiêu mu, tp the kiêu mâu; có 10.730 tp the cá nhân 
diên limb trong h9c ttp và lam theo Bic; vã nhiêu hIiih thirc tuyen duong, khen 
thtrâng khác cho tp the vã cá nhân kC cã iurac ngoài, dâ có nbIlng dOng gop tIch crc 
vão sir phát triên cUa Thanh Hóa. 

V. GIAL PHAP DO! MO! CONG TAC THI DUA, KHEN THUNG 

1. Tip tiic to ch0c thirc Iiin Clii thj s 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 cüa B 
Chinh trj "Vê tiêp tic dOi iiiii cOng tác thi dua, khen thithng"; quán trit, tuyên 
truyên duông lOi, chinh sách ci:ia Dãng, pháp Lutt ciia Nba rnrâc ye thi dua, khen 

thuang dê tao  sr chuyên biên ye n1in thCrc ye vai trO, tam quan trçng cüa cong tác 
thi dua, khen thtrâng dOi vai sir phát triên cUa xà hi. Các cap u' Dáng, ngraidrng 

dãu co quail, don vj phãi truc tiêp Iiili dao,  clii do vã chju trách nhim ye chat 
krçing, hiu qua cOng tác thi dua khen thisâng, tang cisang giánl sat, kjp thai phát 

1iin tiCu circ trong thi dua khen t1urông. Gäii các phong trào thi dua yêu nuac vó,i 

thirc hin vic h9c tp và lam theo tu tuâng, d?o  dc, phong cách HO Clii Minh dê 

rni can b, clang vién phát buy tOt vai trO tiên phong giiong rnu, là hat  nhân trong 
các phong trào thi dua, lam cho phong trào dii dna tr& thành mt phong trão sãu rng 
va thiêt thirc, hiu qua; phát huy sirc ninh cüa ca h thông chInh trj, các co quan báo 
chI trong vic tuyên truyen, giáo dic, cO dng cac phong trào thi dua. 

2. Thithng xuyên &,i m&i phuotig thüc t chrc phong trào thi dua, xãy dirng 
và tuyên truyên nhãn rng dién hInh tién tiên theo hithng giao quyên chü dng cho 
cci so, huOng den dOi tuvng là ngu0i trirc tiêp cOng tác, lao dng, h9c tap, san xuât Va 

gãn vOi nhirn vv chuyên mOn ci the. Các phong trâo thi dua phãi di sâu vào qun 
chñng, gall gui vói quân c1iiing, tir do phát hin nh€thg sang kiên, mO hInh, cách ham 
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hay dé nhân rng. Các ni dung phong trão thi dua phãi ttp trung vào rniic tiêu, 

nhirnvy trQng tarn, cap bach ccia dja phuang, dn vjvà rnvc  tiêu, nhim vii chung 

cüa dat ntx&c do Nghj quyêt Di hi Dãng các cap dä dê ra trong giai don 

2016-2020, tránh dua ra nhng ni dung thi dua dan trãi trén nhiêu linh virc, thiêu 

trQng tani, tr9ng diem. 

3. Cong tác khen ththng phãi gn Iin vâi kt qua cüa phong trào thi dua, 
khen thi.râng phãi tht sr có tác ding cling viên, lôi cuôn, khuyên khIch các tp the, 
Ca nhãn phãn dau vtrni len hoãn thãnh tot nhim vii. Qua trInh bInh xét khen thithng 

phãi thIt sir Cong rninh, dCing ngithi diing vic. Khen thisOng can phâi kjp thi, hlnh 

thrc khen thuàng phái trang trçng, ton vinh ducc cong Lao, dóng gop cüa ngtrôi 

&rçYc khen thuàng; can chuyên dan tir khen thirâng cuôi näm và chü yêu sang khen 

thràng thLrrng xuyên, dt xuãt. Trong cong tác khen thrng, can quan tarn den dôi 
ttiçYng là nhiing dông bão dan tc mien nüi, nh&ng ngLri lam trong ngành nghê dc 

hii, khó khän, nhQng hành dng dung cam cCru ngtthi, nhüng tài nng tré,... 

4. Kin toàn Hi dng Thi dua - Khen thtthng các cap trong vic tham gia lânh 

dao, chi dto, djnh hràng to chrc thrc hin phong trào thi dua, nhân rng diën hlnh 

tién tiên. Quan tarn, chCi trQng cong tác bOi diràng nghip vi ththng xuyén cho can 

b lam cOng tác thi dua khen th.rng dé lam tot cong tác tham mtru ye linh vrc thi 
dua khen thirâng cho lành dio các dja phLrong, các ngành trong tinh./. 

BAN TUYEN GIAO TINH UY 
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