ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII
(giai đoạn 2015 - 2020)
__________________

I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI, Ý NGHĨA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Hoàn cảnh ra đời
- Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng
đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa.
Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong,
giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận
thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để
thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng: Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách
mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống Nhân dân.
- Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Với ý chí “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không
chịu làm nô lệ”1, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến, chống thực
dân Pháp xâm lược.
Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đề ra
sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn.
Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra
Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định: "… mục đích thi đua ái
quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công"2.
Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị, nhân kỷ niệm 1.000 ngày
kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23/9/1945),
ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.
2. Ý nghĩa
- Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu,
lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu
nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn
thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc
cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn thấm sâu vào các tầng lớp Nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt
Nam đến thắng lợi vẻ vang.
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- Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng với nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí
Minh là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong
nhiều thập kỷ qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ
trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - khen thưởng, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất
nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn
còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
- Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức
mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 258/QĐ-TTg Về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày Truyền
thống thi đua yêu nước.
II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ SỰ VẬN DỤNG
VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch
Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng
sáng tạo những quan điểm cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin về thi đua, về thi đua xã hội
chủ nghĩa, về vai trò của quần chúng và truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của
dân tộc, cùng đường lối và thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo
của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ nội dung của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và những bài nói, bài viết của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, rút ra một số điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua
yêu nước như sau:
- Quan điểm về thi đua: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng,
đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo Người thi đua là một trong
những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi
đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải
tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già,
trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp Nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị
xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn,
nhiều hơn và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi
đua là những người yêu nước nhất”.
- Mục đích thi đua yêu nước: Là để thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời
kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể. Trong thời kỳ kháng chiến

3

chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích thi đua yêu nước là
“Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm”, để đem lại kết quả đầu tiên là:
“Toàn dân đủ ăn, đủ mặc,
Toàn dân biết đọc, biết viết,
Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt ngoại xâm
Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn”3.
- Nội dung thi đua yêu nước: Phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm
vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt
động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải
tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực
của Nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hằng ngày của mỗi người. Trong thời kỳ
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Mỗi
người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần
phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn
hóa. Thực hiện khẩu hiệu: “Toàn dân kháng chiến, Toàn diện kháng chiến”4.
- Cách tổ chức phong trào thi đua yêu nước: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải
dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: hạnh phúc cho dân”5; các phong
trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác,
sáng tạo và sức lực của các tầng lớp Nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng.
- Phương châm thi đua yêu nước: Người chỉ rõ: “thi đua chứ không phải ganh
đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao, “giúp đỡ
những người và những nhóm còn kém theo kịp mức cao hiện nay”; thi đua phải gắn
liền với công tác khen thưởng; khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua; khen
thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào
thi đua phát triển liên tục.
Cùng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về công tác thi đua, khen thưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý
nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng các phong trào thi đua yêu nước và công
tác khen thưởng; lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, nỗ
lực phấn đấu, không quản hy sinh gian khổ, sẵn sàng đem hết trí tuệ, sức lực phục vụ
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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2. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn
cách mạng Việt Nam trong hơn 70 năm qua
Hơn 70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái
quốc, Đảng, Nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng
thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các
phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước.
- Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào
phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong
từng giai đoạn cách mạng
+ Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: Quán triệt, vận dụng
tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động nhiều
phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào: “Tuần lễ
vàng”, “Bình dân học vụ”, vận động “Đời sống mới”, Quỹ Độc lập, Quỹ đảm phụ
Quốc phòng,... đến phong trào thi đua xây dựng đời sống mới, phong trào thi đua
trong sản xuất nông nghiệp như: “Thi đua tiết kiệm, tránh xa xỉ, phí phạm, để dành
lương thực cho bộ đội hoặc cho những lúc túng thiếu” (1/3/1950), thi đua với tinh
thần “ruộng đất là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương
thi đua với tiền phương” (2/1951), “thi đua đóng thuế nông nghiệp” (3/1953), ... Các
phong trào thi đua yêu nước thời kỳ này đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của
mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lứa tuổi, góp phần không nhỏ vào thắng lợi
chung của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
+ Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng
miền Nam (1954-1975): Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí
Minh; thực hiện Nghị quyết ngày 26/1/1961 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
“Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước”, và nhất là từ khi miền Bắc thực hiện kế
hoạch 5 năm lần thứ nhất, hàng loạt cuộc phát động hưởng ứng thi đua của các ngành,
các giới đã được tổ chức, điển hình là các phong trào: “Sóng Duyên hải”, “Gió Đại
Phong”, “Cờ Ba nhất”, “Trống Bắc Lý”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm
đang”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến,
tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”,... Các phong trào thi đua đã tạo nên động lực
to lớn, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước.
+ Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Đảng ta tiếp tục vận dụng
tư tưởng Hồ Chí Minh, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, hướng vào các
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nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tiêu biểu là các phong trào: “Tất
cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân”; “Tất cả vì công cuộc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.
+ Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước (1986), đặc biệt là từ sau Đại hội toàn quốc
lần thứ VIII của Đảng, được soi sáng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã đề ra khẩu
hiệu thi đua: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Nhiều phong trào được phát động và thực hiện có hiệu quả như: “Xóa đói, giảm
nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao
động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết
thắng”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “5 xung kích, 4 đồng hành”, “Trung
thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “5 không, 3 sạch”,
“Vì Trường Sa thân yêu”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Cựu
chiến binh gương mẫu”,... Và gần đây là cả nước đang tập trung triển khai và thực
hiện có hiệu quả ba phong trào lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,
“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo
- không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua đã bám sát
yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người
dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên
mọi lĩnh vực.
- Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách về
công tác thi đua - khen thưởng
Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vận dụng vào điều
kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành kịp
thời đường lối, chủ trương và chính sách, pháp luật về thi đua yêu nước và công tác
thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.
Đặc biệt là trong gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, nhiều chủ trương,
chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, về tổ chức các phong trào thi
đua yêu nước đã được ban hành và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng
yêu cầu đất nước trong tình hình mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các tầng
lớp Nhân dân.
Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng, như: Chỉ thị số
35-CT/TW ngày 3/6/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) Về đổi mới công tác thi đua,
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khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ
Chính trị (khóa IX) Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát
hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 19/CT-TW, ngày
22/12/2007, Bộ Chính trị (khóa IX) Về việc kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ
Chính trị (khóa XI) ban hành Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ
thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Về đẩy mạnh các phong trào thi đua
yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi
đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng (2003); Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (2013).
Chính phủ đã ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng: Nghị định
số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi
đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 35/CTTTg, ngày 19/12/2014 Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 18/CT-TTg
ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo
tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi
đua, khen thưởng, về phát động phong trào thi đua yêu nước ngày một hoàn thiện,
bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước, đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến sâu sắc về
nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân về
công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động và
triển khai rộng lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với nội dung, hình thức
phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết
thực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý là công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng
và nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, các tập thể, cá nhân điển
hình tiên tiến, các Anh hùng, chiến sỹ thi đua được chú trọng triển khai thực hiện có
hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội; công tác khen thưởng đi vào nền
nếp, khoa học, kịp thời hơn, có sự gắn kết chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng.
Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen
thưởng hơn 70 năm qua là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,
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tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các
cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội.
III. MỘT SỐ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NỔI BẬT GIAI ĐOẠN
(2015 - 2020) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
1. Kết quả tham gia các phong trào của Trung ương:
1.1. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
giai đoạn 2016 - 2020:
- Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua
"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020; Thông báo số
316-TB/TU ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục
thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số
7693/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ
chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn
mới” giai đoạn 2016 - 2020. Tính đến nay số xã đạt chuẩn nông thôn mới: có 54/56
xã, đạt tỷ lệ 96,4% (còn lại 02 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B - huyện Bình Chánh chưa
đạt). Có 3/5 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông
thôn mới: Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè (còn lại 02 huyện: Bình Chánh và Cần Giờ
chưa đạt chuẩn). Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại
56 xã giai đoạn 2016 - 2020 và đề án xây dựng nông thôn mới của 5 huyện ngoại
thành tiếp tục được triển khai thực hiện. Đến tháng 5 năm 2020 có 37/56 xã đã được
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
- Giai đoạn 2016 - 2020: Tổng kinh phí đã thỏa thuận ký kết hỗ trợ của 48 đơn vị
chung sức nông thôn mới 6 với 5 huyện là: 97,406 tỷ đồng 7. Phong trào chung sức
xây dựng nông thôn mới tại 5 huyện, đến nay đã huy động được 33.848 hộ dân hiến
đất, vật kiến trúc làm đường, với diện tích 3.169.978 m2 ước kinh phí hơn 2.319 tỷ
940 triệu đồng. Huy động cộng đồng cùng chung sức xây dựng 2.290 tuyến hẻm, tổng
chiều dài 339,1km với tổng kinh phí 901 tỷ 778 triệu đồng.
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Gồm 48 đơn vị (bao gồm: 19 quận, 11 Tổng Công ty, 14 Đảng ủy cấp trên cơ sở và 04 Đảng ủy lực lượng vũ trang
Thành phố).
7
Huyện Củ Chi: 9,4 tỷ đồng; huyện Hóc Môn: 3,356 tỷ đồng; huyện Bình Chánh: 16,594 tỷ đồng; huyện Nhà Bè:
8,489 tỷ đồng; huyện Cần Giờ: 59,567 tỷ đồng.
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1.2. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị
bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020:
- Thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 về việc ban hành kế
hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không
để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành
Kế hoạch số 7370/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 về phát động phong trào thi
đua thực hiện Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020.
- Kết quả giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố hoàn thành mục tiêu cơ bản không
còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và hoàn thành chỉ
tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố khóa X về “Giảm tỷ lệ hộ nghèo
theo chuẩn chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 bình quân
1%/năm” (về trước Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố 02 năm). Cụ thể đã huy
động được hơn 11.453 tỉ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; qua
đó giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch, kéo giảm các chiều thiếu hụt
của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Quốc gia: Thành
phố không còn hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 2020 (vào cuối năm 2016); cuối năm 2018, còn 94 hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn
cận nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, chiếm 0,005% tổng hộ dân Thành phố.
Thành phố tiếp tục hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo
Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ
Thành phố lần X đề ra (thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm
2011) trước thời hạn 01 năm. Trong năm 2020, Thành phố tiếp tục phấn đấu hỗ trợ
giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,25% và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,5%. Đến cuối năm 2020, tỷ
lệ hộ nghèo Thành phố còn dưới 0,3% và tỷ lệ hộ cận nghèo Thành phố còn dưới
0,8% trên tổng hộ dân Thành phố.
1.3. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai
đoạn 2017 - 2020:
- Thành phố cũng ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thúc
đẩy sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai thực hiện việc giảm số lượng, thời gian,
thành phần hồ sơ, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính đối với đăng ký doanh nghiệp
giảm từ 09 ngày làm việc còn 04 ngày làm việc; xây dựng chương trình cấp mã số
đơn vị để doanh nghiệp khai bảo hiểm xã hội ngay khi được cấp đăng ký doanh
nghiệp đã cắt giảm được 30% thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư so với
tổng thời gian theo luật định nhưng vẫn đảm bảo hồ sơ được giải quyết chặt chẽ,
chính xác; đăng ký doanh nghiệp tại nhà; đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin đăng
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ký doanh nghiệp quốc gia; dịch vụ “Hẹn giờ đăng ký doanh nghiệp qua Tổng đài
1080”; dịch vụ trả kết quả tại nhà qua bưu điện.
- Ngoài ra, Thành phố đã tập trung đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối
hiện đại và triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại, đặc biệt là hoạt
động kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương.
Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh,
Thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm đối tác, hợp tác
đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Thành
phố nói riêng và các tỉnh, thành nói chung, tạo điều kiện gắn kết chặt chẽ, phối hợp
đồng bộ, xử lý kịp thời tình hình biến động thị trường, góp phần tạo sự ổn định chung
về mặt bằng giá cả hàng hóa.
- Qua triển khai thực hiện, số lượng doanh nghiệp đã tăng dần theo mỗi năm, kết
quả thành lập doanh nghiệp từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2020 đã có 137.794 doanh
nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.199.589 tỷ đồng.
1.4. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn
hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025:
- Thực hiện Kế hoạch số 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ,
công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025;
Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và
công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp
đạt chuẩn văn hóa”; Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1396/QĐ
– UBND ngày 29 tháng 03 năm 2017 về ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn
2017 - 2021; Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 về ban
hành Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Kế hoạch số 2820/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2019 về việc tổ chức thực hiện
phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2025; Quyết định số 1280/QĐUBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn
2020 - 2025 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của đơn vị.
- Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều tổ chức triển khai thực hiện và đưa
vào tiêu chí chấm điểm thi đua cán bộ, công chức, viên chức theo từng quý và hàng
năm. Thông qua hiệu quả của công tác xây dựng phòng, ban, đơn vị đạt chuẩn văn

10

hóa góp phần nâng chất các danh hiệu văn hóa, từ đó đã khẳng định nội dung và hiệu
quả của phong trào ngày càng phù hợp với tình hình mới và xu hướng phát triển của
xã hội; phát huy được nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên
chức tận tụy trong phục vụ Nhân dân, thực hiện cải cách hành chính, không ngừng
nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành của các cấp.
- Phong trào thi đua thời gian qua, đã cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận
thức của công chức, viên chức, người lao động về xây dựng văn hóa công sở; bước đầu
hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên
chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ cũng như ứng xử tại cộng đồng, góp phần
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước; khắc phục những biểu hiện lệch chuẩn trong tác phong, lề lối, tinh thần, thái độ
làm việc cũng như giao tiếp, ứng xử với Nhân dân của một bộ phận công chức, viên
chức, người lao động làm ảnh hưởng đến hình ảnh, niềm tin của Nhân dân.
2. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động:
Với quyết tâm chính trị cao, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp,
sự năng động, sáng tạo của các đơn vị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp Nhân dân
Thành phố; nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh được tổ chức phát động, đổi mới nội dung, gắn với tình hình thực
tiễn phát triển của Thành phố… đã từng bước lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực trong đời
sống xã hội mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ
tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội năm sau cao hơn so với năm trước, tiêu biểu như:
2.1. Phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng:
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2016 - 2020); Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị
số 12/CT-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2016 về việc phát động thi đua thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X. Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính
quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, phong trào thi đua phát
triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 của Thành phố đạt được kết quả
rất tích cực, cụ thể:
2.1.1 Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội:
- Kinh tế Thành phố tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn
(GRDP) tăng bình quân đạt 8,3%/năm. Tỷ trọng kinh tế Thành phố trong kinh tế cả
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nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm hơn 22% GDP cả nước, khẳng định là đầu
tàu kinh tế của khu vực và cả nước. GRDP bình quân đầu người tiếp tục tăng liên tục
qua các năm đạt 6.799 USD, gấp 1,3 lần năm 2015 (5.104 USD) và gấp 2,3 lần so với
cả nước. Quy mô kinh tế được mở rộng, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh
tranh được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng, tăng dần
tỷ trọng các ngành dịch vụ cao cấp, có giá trị gia tăng cao. Chỉ số sản xuất toàn ngành
công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 7,86%/năm, cao hơn cùng kỳ
(6,92%/năm). Tỷ lệ nội địa hóa của 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 2 ngành công
nghiệp truyền thống tăng qua các năm, đạt chỉ tiêu 66%, Thành phố bước đầu đã hình
thành được mạng lưới các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tham gia ngày càng
nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu; Ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo
hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, tập trung vào các ngành nông
nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kéo theo năng suất lao động tăng bình
quân 21%/năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân ngành nông nghiệp giai
đoạn 2016 - 2020 là 5,82%/năm.
- Huy động được nguồn lực cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, thu - chi
ngân sách đạt kế hoạch, cơ bản đảm bảo cân đối ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát
triển Thành phố, góp phần thực hiện ngân sách quốc gia. Tốc độ tăng thu ngân sách
nhà nước từ khu vực kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,17%, cao hơn với tốc độ
tăng trưởng GRDP của Thành phố8 (thu ngân sách Thành phố năm 2019 là 402.000 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước 26,5%), đã góp phần cùng cả nước ổn định
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Vai trò, vị trí của Thành
phố về kinh tế đối với Vùng và cả nước ngày càng khẳng định.
- Doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện tái cơ cấu theo kế hoạch, thoái các
khoản vốn đầu tư ngoài ngành, rà soát lại các dự án đầu tư không hiệu quả, củng cố
kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn và thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch,
nâng cao hiệu quả, thu hẹp dần về tỷ trọng, phát huy vai trò nòng cốt, là công cụ để
Nhà nước định hướng, điều tiết kinh tế thị trường. Kinh tế hợp tác9 vượt qua giai đoạn
khó khăn, phát triển mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ - thương mại, vận tải,
cảng và kho bãi đã chuyển dịch mạnh mẽ với việc hoàn thành các công trình giao thông
trọng điểm có quy mô lớn, cũng là thành phần nòng cốt cùng kinh tế Nhà nước bình ổn
thị trường. Kinh tế ngoài Nhà nước phát triển nhanh ở các lĩnh vực, có tỷ trọng cao nhất
trong cơ cấu kinh tế Thành phố, huy động, khai thác tốt nguồn vốn trong dân cư, đóng
8

Thu ngân sách 2015 - 2019: năm 2015 đạt 279.158 tỷ đồng (195,04%); năm 2016 đạt 397.336 tỷ đồng (103,03%); năm
2017 đạt 348.190 tỷ đồng (100,09%); năm 2018 đạt 378.543 tỷ đồng (100,47%); năm 2019 đạt 410.295 tỷ đồng
(102,8%)
9
Kinh tế hợp tác đóng góp 0,5% GRDP, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế hợp tác bình quân 6,58%..
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góp lớn cho ngân sách, tạo nhiều việc làm mới. Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài tăng về số lượng và chất lượng, tạo ra những sản phẩm công nghệ cao, thúc đẩy
xuất khẩu phát triển. Ngành du lịch Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước, được đánh giá,
xếp hạng cao trên bản đồ du lịch của khu vực và trên thế giới10.
- Thị trường hàng hóa: Thương mại, dịch vụ đạt quy mô lớn, duy trì mức tăng
trưởng khá; từng bước hình thành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ thị trường bán lẻ
trong nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự phát triển của
thương mại điện tử đang thành xu thế quan trọng trong các năm gần đây. Phát triển
nhanh hệ thống bán buôn, bán lẻ, tạo nguồn nguyên liệu, hình thành chuỗi cung ứng
hàng hóa với các kênh phân phối văn minh, hiện đại, chú trọng địa bàn nông thôn, vùng
ven, cùng các phương thức giao dịch, mua bán, thanh toán hiện đại; tác động tích cực
đến sản xuất, bình ổn thị trường, thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”; Thị trường tài chính, tiền tệ tiếp tục đáp ứng tốt hơn nhu cầu
vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân… từng bước ổn định, bảo đảm vai trò
phân bổ nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế Thành phố. Thị trường bất động sản phát
triển đã góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân, giai đoạn
2016 - 2020 diện tích bình quân nhà ở toàn Thành phố đã tăng lên đáng kế (từ mức
17,32m2/người năm 2015 lên 20,3m2/người vào năm 2020); thị trường khoa học và
công nghệ Thành phố tăng trưởng về quy mô, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng
công nghệ mới, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. Giai đoạn 2016 đến
nay, thị trường khoa học và công nghệ của Thành phố đã thu hút và thúc đẩy đầu tư từ
các doanh nghiệp, cho mục tiêu đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển, hợp lý hóa
sản xuất, đổi mới sáng tạo, có trên 190 đơn vị đang thực hiện các hoạt động dịch vụ.
Thời gian qua, hoạt động thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
đã được Thành phố quan tâm đẩy mạnh và mang lại tín hiệu tích cực.
- Thị trường lao động tiếp tục phát triển; xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề được
đẩy mạnh gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, chú trọng đào tạo
nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng nhanh tỷ lệ lao động
qua đào tạo. Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy, kết nối cung - cầu
lao động thông qua tổ chức hiệu quả các phiên sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc
làm, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, lực lượng lao động đạt 4,7 triệu người. Thành
phố cũng chú trọng công tác dự báo nhu cầu lao động và phát triển mạng lưới thông
tin thị trường lao động tại các đơn vị giới thiệu việc làm, cơ sở đào tạo, phường - xã,
thị trấn và doanh nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp được kéo giảm.
10

Năm 2019 đón 8,5 triệu du khách quốc tế, chiếm 50% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam với tốc độ tăng trưởng
bình quân đạt hơn 14%.
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- Các phong trào thi đua điển hình như: Sở Xây dựng với yêu cầu “Không trễ
hạn, không sai sót, không tiêu cực”; Cục Thuế Thành phố với chương trình “Hỗ trợ
doanh nghiệp khởi nghiệp”; Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố với
khẩu hiệu “Tăng cường thông tin thị trường gắn với công tác hỗ trợ, đối thoại tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp”; Cục Hải quan Thành phố với phong trào “Làm hết trách
nhiệm - Thân thiện - Minh bạch - Hiệu quả”. Đối với các đơn vị doanh nghiệp tiếp tục
triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với hoạt động phát triển
sản xuất, kinh doanh, tăng lợi nhuận, thu hút khách hàng và quảng bá thương hiệu,
tiêu biểu như: Tổng công ty Du lịch Sài Gòn với phong trào thi đua “Đồng thuận cao,
thi đua giỏi, về đích sớm” và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (Saigon
Co.op) với khẩu hiệu “Mỗi cá nhân là một sáng kiến, cải tiến - Mỗi đơn vị là một
công trình”… nhiều phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố
tích cực triển khai, phát động với nhiều mô hình đa dạng phong phú góp phần hoàn
thành chỉ tiêu nhiệm vụ của Thành phố đề ra.
2.1.2. Trên lĩnh vực quản lý phát triển đô thị văn minh, hiện đại:
- Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Thành ủy về
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự
xây dựng trên địa bàn Thành phố, các ngành, các cấp đề ra nhiều giải pháp, quyết tâm
kéo giảm tình trạng xây dựng không phép, sai phép, đặc biệt các công trình có quy mô
lớn11. Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, vừa giải
quyết cải tạo, chỉnh trang khu vực bên trong nội thành, vừa giải quyết về đầu tư và
nâng cao chất lượng theo hướng văn minh, hiện đại, đã di dời và tổ chức lại cuộc sống
cho người dân đang sống trên và ven kênh, rạch với 7.266 căn, đạt 36,33% kế hoạch.
- Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng quản lý và phát triển đô
thị có tiến bộ, đạt kết quả quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh và
hình thành đô thị văn minh, hiện đại. Thành phố đã triển khai thực hiện Quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2025 gắn với thực hiện quy hoạch xây dựng Thành phố, quy hoạch phát triển
giao thông, gắn với quy hoạch Vùng Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam và Vùng Đông Nam bộ.

11

Quý 1 năm 2019 các cơ quan chức năng đã kiểm tra 29.447 lượt, phát hiện 232 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng,
trong đó: sai phép: 125/232 trường hợp (chiếm tỉ lệ 53,9% tổng số vi phạm) ; không phép: 107/ 232 trường hợp (chiếm tỉ
lệ 46,1% tổng số vi phạm); số vụ vi phạm bình quân trên 1 ngày là 1,9 vụ, so sánh số vụ vi phạm bình quân của 6 tháng
đầu năm 2019 là 8,5 vụ/ ngày, giảm 6,6 vụ/ ngày, tỷ lệ giảm là 77,3%.
..
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- Thành phố cơ bản giải quyết tình trạng ngập do triều, tình hình ngập do mưa
được cải thiện, số điểm ngập đã giảm cả 03 tiêu chí: giảm số điểm ngập, số lần ngập
và thời gian ngập. Nước sạch cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân Thành
phố, hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch. Công tác tổ chức
phân luồng giao thông được thực hiện thường xuyên, liên tục; công tác bảo trì và xử
lý các bất cập về hạ tầng giao thông được thực hiện kịp thời; vận tải hành khách công
cộng nỗ lực cải thiện điều kiện cơ sở vật chất; tai nạn giao thông được kéo giảm qua
các năm (số vụ, số người chết, số người bị thương), tình trạng ùn tắc giao thông tiếp
tục được kiềm chế và từng bước cải thiện.
Thành phố đã tập trung xây dựng và thực hiện các Kế hoạch triển khai các
Trung tâm thuộc Đề án xây dựng đô thị thông minh và đã đạt được một số kết quả
giai đoạn 1 như: Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu
mở cho Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh;
thành lập Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; phê duyệt Đề án thành lập
Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin Thành phố; tổ chức triển khai
thí điểm Đề án quận 1 và quận 12. Ngoài ra, Thành phố đã ban hành hướng dẫn mô
hình triển khai đô thị thông minh cho các sở, ban, ngành, quận, huyện làm cơ sở để
các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai.
- Phong trào thi đua còn là đầu mối liên kết đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất
lượng trên các công trình trọng điểm của Thành phố và quốc gia. Kết cấu hạ tầng đô
thị (giao thông, cấp nước thoát nước, điện, viễn thông, vệ sinh môi trường,…) được
tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp bằng nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước, tăng
thêm diện tích giao thông tĩnh, công viên, cây xanh, cụ thể: Ban Quản lý Đường sắt
đô thị với công trình rút ngắn thời gian giao 2.177m2 mặt bằng cho đơn vị thi công cải
tạo công viên tại tuyến Metro số 01; Ban An toàn giao thông Thành phố với chủ đề
“An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô, xe gắn máy”; Ủy ban Mặt
trận tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ
Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập
nước”; Sở Tài nguyên và Môi trường với phong trào thi đua “Kỷ cương, liêm chính,
hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường
và thích ứng biến đổi khí hậu”.
2.1.3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:
- Giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục cùng chất
lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng được nâng cao. Một
số chế độ, chính sách đặc thù hỗ trợ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên bậc mầm
non được quan tâm thực hiện. Ngân sách đầu tư vào giáo dục - đào tạo tăng hàng
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năm, phát triển cơ sở vật chất theo quy hoạch, khang trang, từng bước hiện đại; chuẩn
hóa đội ngũ giáo viên ở các ngành học, bậc học; đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc
biệt coi trọng giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng cho học sinh; xã hội hóa
giáo dục - đào tạo đạt kết quả tích cực; phát huy vai trò của gia đình phối hợp với nhà
trường, xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ; chất lượng dạy và học được nâng cao, là cơ
sở để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo Thành phố. Mở rộng, tạo điều
kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học thực chất hơn. Thực hiện hiệu quả các đề án,
chương trình đột phá thuộc lĩnh vực giáo dục. Chất lượng giáo dục của Thành phố
trong giai đoạn vừa qua tiếp tục được giữ vững ở mức cao. Kết quả tốt nghiệp trung
học phổ thông hàng năm cao hơn mức trung bình của cả nước, sự nghiệp giáo dục và
đào tạo Thành phố phát triển nhanh, đảm bảo chỗ học cho tất cả học sinh. Thành phố
đã thực sự trở thành một trung tâm giáo dục của cả nước và từng bước trở thành trung
tâm giáo dục của khu vực. Chất lượng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thông
qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,
phong trào “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” góp phần chấn chỉnh kỷ cương
và xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thúc đẩy các hoạt động dạy và học, nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao
động đang làm việc. Tỷ lệ lao động qua đào tạo làm việc trong lĩnh vực công nghệ,
dịch vụ trình độ cao và các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm đạt 87%. Chương
trình, giáo trình nghề nghiệp chuẩn hóa hướng hiện đại, thực hiện mô hình “đào tạo
kép”; học viên tốt nghiệp có chất lượng và tỷ lệ có việc làm khá cao. Đa dạng hóa các
giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm hiệu quả cho người lao động, có 1.547.579 lượt
lao động được giải quyết việc làm, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho
309.516 lượt lao động và 131.984 chỗ làm mới. Đã hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra việc
làm, hoàn thiện công tác hướng nghiệp, dự báo thị trường lao động.
- Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Tập trung đầu tư cơ sở
vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển đồng bộ hệ thống các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh theo định hướng phát triển chuyên sâu tại các bệnh viện Thành phố - là
tuyến cuối của Thành phố và khu vực phía Nam; hoàn thành 42 giường bệnh/vạn dân,
trong đó, bình quân diện tích 01 giường đạt 45m2 (so với năm 2015, tỷ lệ là 42
giường/vạn dân và diện tích giường chỉ đạt 33,4m2); 19 bác sĩ/vạn dân, dự kiến hết
năm 2020 đạt 20 bác sĩ/vạn dân. Chú trọng, thực hiện tốt các chính sách y tế cho
người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách xã hội, người có công. Tập
trung hoàn thiện đề án phát triển hệ thống y tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025,
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triển khai xây dựng các bệnh viện cửa ngõ, thực hiện đề án giảm tải các bệnh viện
tuyến Thành phố, thực hiện cơ chế viện - trường. Các bệnh viện tư nhân, bệnh viện có
vốn đầu tư nước ngoài, một số cơ sở y tế kỹ thuật cao đi vào hoạt động. Năng lực
khám, chữa bệnh của bệnh viện quận, huyện được nâng cao, mạng lưới y tế cơ sở
được củng cố và phát triển. Phong trào thi đua đã hướng vào việc thực hiện mục tiêu
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao đạo đức người thầy thuốc, đẩy mạnh
công tác y tế dự phòng, phong trào “Hiến máu nhân đạo” với sự phối hợp chặt chẽ
giữa Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố
và các ngành các cấp đã vận động rất nhiều người tham gia; phong trào “Quy tắc ứng
xử nâng cao ý đức” của Sở Y tế; nhiều mô hình hiệu quả đạt giải sáng tạo Thành phố
Hồ Chí Minh được ứng dụng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân như
“Quy trình báo động đỏ cấp cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch”, Bệnh viện
Nhi đồng 1; Phong trào “Vận động, bảo trợ, giúp đỡ bệnh nhân nghèo và người
khuyết tật” của Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố.
- Hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước trở thành động
lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển tri thức; tập trung nghiên cứu
phục vụ phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, góp phần vào quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ luôn gắn kết với thực tiễn. Thành phố ban hành nhiều chính sách cho khởi
nghiệp, đổi mới sáng tạo đã thúc đẩy hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ và đang trở
thành cái nôi của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp trên cả nước. Nhằm hình thành
trung tâm động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ cách
mạng công nghiệp 4.0, từ năm 2018, Thành phố đã triển khai đề án xây dựng Khu đô
thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (gồm quận 2, quận 9
và quận Thủ Đức), đang hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng lộ trình phát triển năm 2020
đến năm 2030. Theo đó, Thành phố đã ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử đóng
vai trò là kế hoạch tổng thể giúp định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng
bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của Thành phố, hướng đến
xây dựng chính quyền số, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh
về phát triển thành một đô thị thông minh, hỗ trợ hiệu quả các chương trình đột phá
của Thành phố, đặc biệt là chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng
phục vụ người dân.
- Hệ thống thiết chế văn hóa được hoàn thiện, phát huy tác dụng, từng bước đáp
ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, giải trí lành mạnh của Nhân dân. Thành phố chủ
trương xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần các thiết chế
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văn hóa; từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa nội thành và
ngoại thành, giữa các khu vực dân cư và các giai tầng xã hội; phát triển hài hòa giữa
kinh tế và văn hóa.
- Trong lĩnh vực an sinh xã hội, phong trào thi đua thực hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia và của Thành phố về giải quyết việc làm, giảm nghèo và các vấn đề
xã hội đã đạt được nhiều thành tích mới. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã
phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức
chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cấp, các ngành đẩy mạnh
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các phong trào kết hợp với
tuyên truyền vận động, cổ vũ những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực an sinh xã
hội. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, quan tâm chăm lo các đối tượng
bảo trợ xã hội. Thành phố luôn quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, cải
thiện đời sống vật chất, văn hóa của các tầng lớp Nhân dân, kéo giảm chênh lệch mức
sống giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu của người
nghèo, công nhân, sinh viên...
2.1.4. Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội
- Trong 5 năm qua, Thành phố đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an
toàn xã hội, an ninh - quốc phòng không ngừng được củng cố, xây dựng khu vực
phòng thủ vững chắc; cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; công tác đối ngoại,
hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển Thành phố.
- Gắn phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ vững
chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân,
thế trận lòng dân, trên cơ sở xây dựng, ban hành, bổ sung, điều chỉnh thực hiện thật
tốt các chính sách thuận lòng dân, an dân. Tập trung xây dựng lực lượng võ trang
Thành phố vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện
đại. Tích cực đóng góp nâng cao khả năng phòng thủ đất nước. Thực hiện tốt chính
sách tôn giáo và dân tộc. Chủ động phối hợp các tỉnh, Thành phố và bộ, ngành liên
quan xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ nhiều người cùng khiếu kiện kéo về Thành phố.
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân; tăng
cường đấu tranh phòng, chống, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội.
- Trong lĩnh vực quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng luôn bám sát nhiệm
vụ chính trị và thực sự là đòn bẩy các hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam,
góp phần nâng cao trình độ và sức mạnh chiến đấu tổng hợp. Phong trào “Đổi mới,
chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
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Thành phố; phong trào “ Hiệu quả, kỷ cương, an toàn, quyết thắng” của Bộ Tư lệnh
Thành phố; Công an Thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”,
gắn với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và
cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc”. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thực sự trở thành
động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao. Với khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”,
toàn lực lượng công an đã tăng cường hướng về cơ sở, bám sát địa bàn; nắm chắc tình
hình, chủ động phòng ngừa và kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, làm nòng cốt
cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cùng với lực lượng công an, bảo vệ
tổ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, huy động tiềm
năng và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo nên một thế trận an ninh vững chắc,
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Năm
năm qua, đã có hàng trăm cá nhân tiêu biểu cho sự mưu trí, dũng cảm, tận tụy với
Nhân dân, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
- Công tác đối ngoại của Thành phố được triển khai sâu rộng, hiệu quả trên các
kênh đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại Nhân dân; đồng bộ trên các
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại và công tác về
người Việt Nam ở nước ngoài. Thành phố chủ động và tích cực đẩy mạnh các hoạt
động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư; quan hệ hợp tác với địa phương các nước
tiếp tục được triển khai và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tạo một môi trường
thuận lợi để hợp tác cùng phát triển. Tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam và
Thành phố; tạo niềm tin cho cộng đồng quốc tế về môi trường sống, đầu tư, kinh doanh
của Thành phố, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của Thành phố trên trường quốc tế, tạo
tiền đề quan trọng để Thành phố tiếp tục mở rộng và cụ thể hóa các nội dung hợp tác
trong tương lai. Cùng với quốc phòng và an ninh, đối ngoại đã thực sự trở thành một
trong những trụ cột đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của Thành phố.
2.2. Phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”:
- Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư
về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa
XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Ủy
ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3052/KH-UBND ngày 09 tháng 7
năm 2018 về phát động phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai
đoạn 2018 - 2020 và đã quán triệt triển khai đến các sở, ban, ngành, thành viên Ban
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an toàn giao thông, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường
thủy nội địa, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền gắn với mục tiêu “Tính mạng
con người là trên hết”.
- Qua triển khai và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác giảm ùn tắc giao
thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố đã góp phần kéo giảm từ 5% 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm; tiếp tục
kéo giảm ùn tắc giao thông sát với điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh là loại đô thị đặc
biệt, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. Phong trào thi đua “Bảo
đảm trật tự an toàn giao thông” đã có nhiều kết quả khả quan ở 03 tiêu chí, tai nạn giao
thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm, tuy nhiên diễn biến còn phức tạp, qua thống
kê phát sinh một số quận - huyện có tình hình tai nạn giao thông còn tăng cao.
2.3. Phong trào thi đua “Cải cách hành chính”:
- Thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn
2016 - 2020, Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngày 23 tháng 10
năm 2018 về phát động đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89
năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và Kế hoạch số
624/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 về phát động thi đua cải cách hành chính
năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị
quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội”.
- Qua phát động phong trào cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích
cực, rõ nét hơn, có nhiều giải pháp, mô hình được nghiên cứu, triển khai thực hiện
đem lại hiệu quả cao; điều này giúp tỷ lệ giải quyết thủ tục cải cách hành chính đúng
hạn được nâng cao và tạo sự hài lòng, đồng thuận, chia sẻ từ các cơ quan truyền
thông, cá nhân, tổ chức; góp phần tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh để nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đối với tổng số thủ
tục hành chính được giải quyết của Thành phố đạt trung bình 98-99%. Thành phố đã
thực hiện tổng rà soát trên 2.000 hồ sơ, quy trình, bãi bỏ các thủ tục hết hiệu lực, thủ
tục không còn phù hợp. Từ kết quả rà soát, Thành phố công bố chuẩn hóa 100% các
thủ tục đã đủ điều kiện công bố (Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 56
Quyết định, công bố 1.549 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp), việc cập
nhật công bố được thực hiện thường xuyên khi có văn bản quy định điều chỉnh về thủ
tục hành chính. Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong phong trào cải cách hành chính và
tăng cường xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành
phố đã phát động thi đua về cải cách hành chính, kết quả có 665 mô hình, giải pháp
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được đăng ký và thực hiện hoàn tất theo tiến độ, giới thiệu 251 sáng kiến, giải pháp,
cách làm hay trong công tác cải cách hành chính. Nhìn chung, các nhiệm vụ đề ra
trong phong trào cải cách hành chính đều được triển khai thực hiện và đạt được những
kết quả rất khả quan trên 08 lĩnh vực, một số tiêu chí đã vượt chỉ tiêu đề ra và nâng
dần sự tín nhiệm, hài lòng và đồng thuận của người dân, doanh nghiệp đối với công
tác phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
2.4. Phong trào thi đua giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố:
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình
“Giảm ô nhiễm môi trường” giai đoạn 2016 - 2020, Thành ủy, Hội đồng nhân dân
Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều chương trình,
kế hoạch với các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên
địa bàn Thành phố; trong đó nổi bật là công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 19CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc
vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì
Thành phố sạch và giảm ngập nước” giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, Ủy ban nhân
dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1930/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019
về phát động phong trào thi đua trong công tác Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn
Thành phố giai đoạn 2019 - 2020. Đồng thời, để đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình
giải pháp sáng tạo, cũng như như tạo động lực để kết quả cuộc vận động hiệu quả, có
sức lan tỏa hơn, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành tiêu chí và quy trình công
nhận “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Phường - xã - thị
trấn không xả rác ra đường và kênh rạch”, “Công trình - giải pháp - sáng kiến xanh”
tại Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019.
- Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai
gồm 05 nhóm giải pháp và 27 nhiệm vụ với 54 chương trình, dự án, đề án cụ thể cho
từng sở, ngành thực hiện. Qua 05 năm triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Chương trình đã hoàn thành 12/16 chỉ tiêu đặt
ra (đạt 75%), trong đó có 08 chỉ tiêu hoàn thành 100% so với mục tiêu đề ra, 04 chỉ
tiêu hoàn thành trên 96% so với mục tiêu đề ra; còn lại 04/16 chỉ tiêu đang triển khai
thực hiện. Trong đó có 37/54 chương trình hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020
(đạt tỉ lệ 68%), còn 17 chương trình đang tiếp tục triển khai thực hiện.
- Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, đến nay đã có 100% phường xã - thị trấn trên địa bàn Thành phố tổ chức đối thoại với nhân dân về bảo vệ môi
trường với gần 5.000 cuộc đối thoại, vận động hơn 1,5 triệu hộ dân thực hiện cam kết
không xả rác bừa bãi, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, vì Thành phố văn minh sạch đẹp - an toàn; toàn Thành phố đã giảm 715/747 điểm tồn đọng rác gây ô nhiễm
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môi trường đạt tỷ lệ 95,7%, trang bị thêm hơn 34.000 thùng rác công cộng, xã hội hóa
lắp đặt, bổ sung trên 28.000 camera an ninh kết hợp giám sát chất lượng vệ sinh môi
trường trên đường phố và dọc các tuyến kênh rạch; có trên 2.000 công trình, mô hình
của quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội đưa vào thực
hiện góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, Thành phố đã chỉ đạo các địa
phương kết hợp thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU với phong trào thi đua 200 ngày chào
mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả đến tháng 5 năm 2020
đã công nhận 190 phường - xã - thị trấn đạt danh hiệu “Phường - xã - thị trấn không
xả rác ra đường và kênh rạch”, đạt tỷ lệ 59%.
- Bên cạnh Kế hoạch số 1930/KH-UBND, Ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ
triển khai Giải thưởng môi trường Thành phố vào năm 2016 và 2018 nhằm ghi nhận,
tôn vinh các cá nhân, tập thể và cộng đồng có đóng góp tích cực trong bảo vệ môi
trường Thành phố, là cơ sở để Thành phố giới thiệu các gương điển hình tham gia
Giải thưởng môi trường Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời cũng
là hình thức đẩy mạnh phong trào thi đua “Giảm ô nhiễm môi trường” trên toàn địa
bàn Thành phố.
2.5. Phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền các cấp và củng cố hệ thống chính trị:
- Trong giai đoạn 5 năm, Thành phố đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với
quyết tâm chính trị cao, tạo được chuyển biến bước đầu quan trọng trong nhận thức
của các cấp ủy đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ đảng viên công tác tại các cơ
quan, đơn vị thuộc Thành phố. Bên cạnh đó, Nhân dân Thành phố cũng quan tâm,
theo dõi sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, nhất là trong việc
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ
việc tổ chức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, tiêu cục, lãng phí. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của
Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
và chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo được không khí phấn khởi, khuyến khích sự sáng
tạo, chủ động trong cách làm, giải pháp, sáng kiến thực hiện của cán bộ, công chức,
viên chức. Nhân dân kỳ vọng vào hoạt động giám sát, chất vấn của Hội đồng nhân
dân các cấp nên tích cực phản ánh, kiến nghị về các vấn đề còn hạn chế ở địa bàn dân
cư, mong muốn các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân được quan tâm
giải quyết thỏa đáng.
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- Tập trung chỉ đạo đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính
trị tư tưởng, thông tin định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích
cực trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
gắn với khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu
phê bình; từng bước trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đảng
viên, có sự chuyển biến sâu sắc hơn trong nhận thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức,
lối sống, sự gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của người đứng
đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán
bộ, công chức, viên chức trong các ngành xây dựng Đảng, cơ quan văn phòng ở các
ban của Đảng đã tập trung công tác nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, thực hành tiết kiệm
chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.
- Hệ thống chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện, thực hiện
tốt chức năng quản lý Nhà nước và bảo đảm ổn định an ninh chính trị. Đưa ứng dụng
công nghệ thông tin tại các sở - ngành, quận - huyện theo quy trình kết nối liên thông
đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thành phố và
phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; cổng thông tin “một cửa điện tử” giúp nhân dân có
thể tra cứu mọi thông tin về tình trạng hồ sơ hành chính trên một số lĩnh vực như: nhà,
đất, đăng ký kinh doanh… Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự
nghiệp trực thuộc được sắp xếp, kiện toàn; đẩy mạnh phân cấp, xác định rõ thẩm
quyền, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân trong công vụ nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước phù hợp với nhiệm vụ quản lý và điều
kiện đặc thù của Thành phố.
2.6. Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh:
- Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chủ trương,
chính sách để thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo; tuy nhiên, chưa có giải thưởng
đặc thù dành cho hoạt động này. Ngày 18 tháng 12 năm 2018, thực hiện ý kiến chỉ
đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Lễ phát động
Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (theo Quy chế Giải thưởng
sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 5669/QĐ-UBND ngày 10 tháng
12 năm 2018). Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã thành lập Ban Tổ chức
Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 nhằm thực hiện tốt công tác
phối hợp, tổ chức tuyên truyền, triển khai Giải thưởng đến các cơ quan, đơn vị, cá
nhân thuộc Thành phố. Kết quả, sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức giải thưởng đã
nhận được 111 hồ sơ đề tài đăng ký tham dự. Ngày 06 tháng 6 năm 2019, Ủy ban
nhân dân Thành phố tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố
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Hồ Chí Minh năm 2019 đối với các công trình, đề tài, giải pháp, dịch vụ sáng tạo đạt
giải thưởng đối với 44 công trình, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo nổi bật, trong đó: 04
giải nhất, 15 giải nhì và 25 giải ba.
- Ngoài các phong trào thi đua mang tính sáng tạo, các tổ chức chính trị - xã hội,
các sở, ban, ngành còn tổ chức các giải thưởng và tôn vinh các điển hình tiên tiến tiêu
biểu của từng lĩnh vực ngành, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ công chức,
đoàn viên, hội viên, người lao động tích cực học tập, lao động sáng tạo, nhằm đạt hiệu
quả cao nhất trong học tập và làm việc, đến nay có 52 giải thưởng cấp Thành phố
đến cơ sở, các giải thưởng tiêu biểu được nhân rộng cả nước như: giải thưởng
“Doanh nghiệp - Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu”; giải thưởng “Đại
đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành phố, giải thưởng “Tôn Đức Thắng” của Liên đoàn Lao động Thành phố, giải
thưởng “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” của Đoàn Thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh Thành phố, giải thưởng “Nguyễn Thị Định” của Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam Thành phố.
2.7. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến:
- Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 5 năm
qua được quan tâm chỉ đạo đã có bước chuyển biến tích cực. Thực hiện Chỉ thị số 34CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công
tác thi đua, khen thưởng”, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong
việc đổi mới phương thức lãnh đạo và chỉ đạo phong trào thi đua; coi việc phát hiện,
bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những động lực tinh thần
quan trọng để thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống của nhân dân. Các cơ quan, đơn
vị thuộc Thành phố đã có nhiều nội dung đa dạng, phong phú như tổ chức Hội nghị
biểu dương, tôn vinh các điển hình, tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm thông qua
hoạt động của các cụm, khối thi đua Thành phố. Công tác tuyên truyền, giáo dục thực
sự góp phần nâng cao và phát huy nền tảng giá trị văn hóa và qua đó đã tác động hạn
chế những ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội, cụ thể:
+ Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố
triển khai quán triệt tại các Hội nghị chuyên đề và giao ban định kỳ hàng năm, hàng
quý về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tập
trung tuyên truyền và giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nêu
gương các mô hình, nhân tố mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phòng trào thi
đua, gương người tốt - việc tốt, lao động giỏi sáng tạo và các hoạt động phong trào thi
đua yêu nước của cả nước và Thành phố; Ban Thi đua - Khen thưởng phối hợp với
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Báo Sài Gòn Giải phóng, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành
phố mở các chuyên trang, chuyên mục để thường xuyên đăng các tin bài về gương
điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và các hoạt động, phong trào thi đua tiêu
biểu trên chuyên trang, phát sóng hàng tuần.
+ Một số địa phương (phường, xã, thị trấn) ở các quận - huyện sử dụng hệ thống
truyền thông để thông tin, biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong ngày, trong
tuần, nhắc nhở, động viên các hộ gia đình và nhân dân noi theo. Đây là hình thức
tuyên truyền không mới nhưng hiệu quả lại rất thiết thực và kịp thời.
+ Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có phát hành các bản tin nội bộ, có xây
dựng các trang tin điện tử (Website), đã đăng tải các tin bài về các gương điển hình tiên
tiến, gương người tốt - việc tốt, các mô hình, sáng kiến, đây cũng là hình thức tuyên
truyền thu hút được nhiều đối tượng quan tâm, truy cập. Hàng tháng, các tổ chức Đảng,
chính quyền, đoàn thể của các cơ quan, đơn vị trong sinh hoạt đều thực hiện việc bình
chọn gương điển hình của tháng để tuyên dương, nếu cá nhân, tập thể có 3 lần liên tiếp
được tuyên dương ở cơ sở thì đề nghị cấp trên tuyên dương, khen thưởng.
+ Thông qua phong trào thi đua như “Xây dựng khu dân cư văn hóa”, “Lao động
giỏi - Lao động sáng tạo”, “Nông dân sản xuất giỏi”, “Phụ nữ hai giỏi”, “Thanh niên
tiên tiến”, “Người cao tuổi mẫu mực”, phong trào “Phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ
đội cụ Hồ”, “Người con hiếu thảo”, Những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong
phong trào thi đua yêu nước của Thành phố”… đã sáng lên biết bao tấm lòng nhân
hậu, nghĩa tình của người Thành phố.
- Toàn thành phố có 13.234 tập thể và 6.937 cá nhân điển hình trong việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương từ cơ sở;
có 1.201 tập thể và 772 cá nhân điển hình được Thành phố tuyên dương; có 52 tập thể
và 28 cá nhân điển hình được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành Trung ương
tuyên dương khen thưởng trong đó có 03 tập thể và 11 cá nhân vinh dự nhận Bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Thành phố đã biểu dương 797 cá nhân và 174 tập thể điển hình “Dân vận khéo”
cấp Thành phố; có 85.852 cá nhân và 34.891 tập thể điển hình “Dân vận khéo” được
tuyên dương từ cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức trao
giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh” lần I - năm 2019
cho 05 tập thể, 02 cá nhân có công trình, sáng kiến, cách làm hay, góp phần tăng
cường, củng cố xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên
địa bàn Thành phố; tuyên dương 154.911 gương “Người tốt - việc tốt” (trong đó,
tuyên dương cấp Thành phố 322 gương, tuyên dương 154.589 gương “Người tốt -
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việc tốt” từ quận, huyện đến phường, xã, thị trấn); tuyên dương 234 tập thể và cá nhân
gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố, trong
đó bao gồm những điển hình là công nhân, nông dân, trí thức, y bác sĩ trẻ, chiến sĩ trẻ,
người lao động, tôn giáo, việt kiều, cán bộ, hội viên, tổ nhóm, khu phố, ấp, tổ dân
phố, phường - xã - thị trấn trên toàn Thành phố. Những “bông hoa” của phong trào
"Người tốt - việc tốt" đã tác động thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của
nhân dân Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống
tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
IV. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
- Đối với công tác khen thưởng thành tích kinh tế - văn hóa - xã hội cũng có sự
đổi mới, khen đúng thành tích, đúng đối tượng, xây dựng tháp khen hợp lý (giấy khen
xã, huyện, số ngành có tỷ lệ cân đối với bằng khen của Thành phố, bộ ngành và đặc
biệt xuất sắc mới đề nghị khen cao), khắc phục được một số mặt yếu trong khen
thưởng: đối tượng khen mở rộng tập thể, cá nhân có thành tích trong cán bộ, công
chức (nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất), khen đơn vị cơ sở, tập
thể nhỏ, khen đoàn viên, hội viên, Nhân dân, khen tài năng trẻ, các hoạt động khoa
học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, khen đối ngoại, kể cả các hình thức khen cao.
- Ngoài việc khen thưởng thành tích thường xuyên hàng năm, khen thưởng thành
tích trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất của các ngành, các cấp, các đoàn
thể, địa phương, đơn vị được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố tham mưu
khen thưởng và đề xuất Trung ương khen thưởng kịp thời những gương người tốt việc
tốt tiêu biểu, những tập thể cá nhân có hành động dũng cảm bắt cướp, cứu người cứu
tài sản, những tập thể cá nhân đạt giải cao trong các kỳ thi Khoa học kỹ thuật, văn hóa
nghệ thuật, dạy nghề, thi học sinh giỏi, thể dục thể thao trong nước và quốc tế đều
được tuyên dương khen thưởng động viên kịp thời. Đối với những trường hợp này
ngoài việc động viên khen thưởng bằng hình thức Bằng khen của Ủy ban nhân dân
Thành phố, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động…
- Các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể Thành phố, quận, huyện, cơ
quan, đơn vị, tổng công ty, công ty trên địa bàn Thành phố đã quan tâm, phát hiện, bồi
dưỡng và biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến các cấp. Từ đó các cấp
đã chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu có
thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác. Công tác bình xét thi đua, khen thưởng
có nhiều đổi mới và đi vào nềm nếp, chất lượng được nâng lên, việc thẩm định hồ sơ
khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, kịp thời và theo quy định
của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc xét khen
thưởng được thực hiện đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn
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quy định. Thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân thể hiện được thành
tích xuất sắc, tiêu biểu, xứng đáng được công nhận, tôn vinh, quan tâm khen thưởng
cho người lao động trực tiếp nên hàng năm tỷ lệ khen thưởng ngày được nâng lên.
Đặc biệt, trong những năm gần đây Thành phố quan tâm khen thưởng các tập thể, cá
nhân ngoài hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động các doanh nghiệp ngoài nhà
nước tham gia cụm, khối thi đua, đăng ký thi đua và tổ chức các hoạt động phong trào
thi đua tại đơn vị, kết quả khen thưởng doanh nghiệp hàng năm chiếm tỷ lệ 16%.
- Trong 5 năm qua, Thành phố đã tặng thưởng 1.525 Cờ Thi đua; công nhận
18.643 Tập thể Lao động xuất sắc; công nhận 1.496 Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố;
tặng Cờ truyền thống cho 283 tập thể, tặng Huy hiệu Thành phố cho 3.265 cá nhân; có
12.891 tập thể và 43.762 cá nhân được tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố;
khen thưởng cho doanh nghiệp 5.643 tập thể và 8.465 cá nhân; khen thưởng cho công
nhân, nông dân, người lao động trực tiếp là 48.523 cá nhân và nhiều hình thức tuyên
dương, khen thưởng khác cho các tập thể và cá nhân kể cả nước ngoài, đã có những
đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố.
- Từ kết quả phong trào thi đua trong 5 năm (2015 - 2020) của Thành phố đã
được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ xét
khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho 01 tập thể, danh hiệu Anh hùng Lực
lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới cho 01 tập thể và 02 cá nhân; danh
hiệu Anh hùng Lao động 03 tập thể và 01 cá nhân; 03 tập thể và 10 cá nhân được nhận
Huân chương Độc lập các hạng; 231 tập thể và 275 cá nhân được nhận Huân chương
Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 245 tập thể và 927 cá nhân được nhận Bằng khen của
Thủ tướng; 238 tập thể nhận Cờ Thi đua Chính phủ./.
BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

