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Kính gửi:  

- Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; 

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. 

 

Trong những năm qua, thế giới và khu vực đang trải qua một thời kỳ có 

nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường; trong nước tình hình thiên 

tai, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường, đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp 

cấp do Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi đã tác động trực tiếp đến đời sống xã hội 

và quá trình phát triển... Những khó khăn trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đời sống của nhân dân. Song, được sự 

quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương; sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các 

doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước đã được 

đẩy mạnh, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống 

chính trị ngày càng vững mạnh. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

Hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị điển 

hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước; tuyên dương khen thưởng và lựa 

chọn,giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc về dự Đại hội thi đua yêu 

nước của tỉnh. 

Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ V (2020-2025) tổ chức nhằm 

đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 05 năm 

(2015-2020); tuyên dương các điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng tiếp tục 

đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, góp phần 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - 

an ninh của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025. 

 

Phần thứ nhất 
 KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƢỚC 

 VÀ CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG 05 NĂM (2015 - 2020) 

I. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua  

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm 

chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng 

theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về 

tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 
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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 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để phong trào thi đua 

yêu nước và công tác khen thưởng đi vào chiều sâu, có sức lan toả và phát huy hiệu 

quả thiết thực, 05 năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tiếp tục đẩy mạnh cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo 

tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị như: ban hành Chỉ 

thị số 08/CT-UBND ngày 01/7/2016 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 

phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế 

hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề 

ra; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 27/9/2016 về tổ chức thực hiện phong trào thi 

đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Kế 

hoạch số 107/KH-UBND ngày 15/11/2017 về thực hiện phong trào thi đua “Cả 

nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh 

Nam Định đến năm 2020; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 19/10/2017 tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển” giai 

đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/4/2018 về tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - 

Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018); Kế hoạch số 103/KH-

UBND ngày 30/7/2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-

2025; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 03/10/2019 về tổ chức Hội nghị điển hình 

tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

Nam Định lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Quyết định 

số 2005/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nam Định; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2019, về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Nam Định thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 

27/10/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020, 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 

15/3/2019… nhằm tạo cơ sở pháp lý, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện 

các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, phát huy tinh thần, sức 

sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân 

dân, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. 

Để thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác thi đua khen thưởng, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiện toàn Hội đồng Thi đua 

khen thưởng các cấp; chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động phát động các 

phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện công tác thi đua khen 

thưởng; xây dựng bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm góp phần thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; xét chọn những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước đề nghị các 

cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

Trong những năm qua, các cụm, khối thi đua của tỉnh hoạt động tích cực, có 

nhiều đổi mới; chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua ngày càng được nâng 
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cao. Hàng năm các cụm, khối đã xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phát động 

phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, 

trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay của các đơn vị… Thông qua các hoạt động, 

tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong cụm, khối, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các huyện, thành phố 

đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tập trung tuyên truyền gương người tốt, việc 

tốt, điển hình tiến tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên tất cả các 

lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa và nhân rộng các điển hình trong 

nhân dân. 

II. Kết quả các phong trào thi đua  

1. Phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế 

1.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Nhiều 

phong trào thi đua đã được phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả: Nổi bật là 

phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 

“Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Thi đua nghiên 

cứu và ứng dụng những tiến bộ mới vào sản xuất và đời sống”; "Chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng 

cánh đồng lớn" và Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục được ngành Nông nghiệp 

và PTNT cùng với các huyện, thành phố đẩy mạnh. Phong trào “Nhà sạch, vườn 

sạch, đường sạch, sông không rác” gắn với mô hình trồng cây bóng mát, trồng 

hoa ven đường đã phát huy hiệu quả, lan tỏa, rộng khắp trong cộng đồng dân cư, 

phấn đấu hướng tới mục tiêu “Miền quê đáng sống”. Phong trào “Gia đình nông 

dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm 

giàu”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”... đã huy động có hiệu quả 

các tiềm lực về vốn, lao động, đất đai cho phát triển sản xuất kinh doanh, tăng 

cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp cho hàng nghìn hộ 

nông dân vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực 

vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Giai đoạn 2015-2020, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,7%/năm, 

duy trì truyền thống thâm canh lúa (năng suất lúa luôn ổn định ở mức cao so với 

các tỉnh phía Bắc); Giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi 

trồng thủy sản đến năm 2020 đạt 172 triệu đồng/ha (tăng 43 triệu đồng/ha so với 

năm 2015). Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, toàn tỉnh đã 

hình thành trên 30 mô hình mới trong liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản 

hàng hóa theo chuỗi giá trị và các vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo mô 

hình “cánh đồng lớn” cho hiệu quả kinh tế cao. Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đã có trên 100 sản 

phẩm được công nhận đạt 3-4 sao. Kinh tế Hợp tác xã ngày càng đi vào ổn định 

và có bước phát triển mới, nhiều Hợp tác xã chuyên ngành được thành lập, đã 

khẳng định được vai trò trong tổ chức sản xuất ở nông thôn, tham gia vào chuỗi 

liên kết sản xuất nông sản hàng hóa với các doanh nghiệp… Tiêu biểu trong sản 

xuất liên kết chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, mang lại hiệu quả cao 
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như: mô hình lúa giống của Công ty TNHH Cường Tân; mô hình sản xuất nông 

nghiệp sạch của Công ty VinEco; mô hình lúa, gạo chất lượng cao của Công ty 

Toản Xuân; Tổ hợp sản xuất và chế biến thịt lợn công nghệ quốc tế của Công ty 

Biển Đông với quy mô 20.000 tấn/năm… Nhiều địa phương tiếp tục chuyển đổi 

số diện tích trồng lúa, sản xuất muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản như: 

Nuôi cá bống bớp, nuôi ngao, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh... đem lại hiệu 

quả kinh tế cao, tiêu biểu: xã Giao Thiện, Giao Phong (huyện Giao Thuỷ); xã Hải 

Đông, Hải Triều (huyện Hải Hậu); xã Nghĩa Bình, Nghĩa Châu, Nghĩa Thắng 

(huyện Nghĩa Hưng)... 

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2016-2020, do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi 

đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 gắn 

với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020; phong trào xây dựng nông thôn 

mới được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong quá 

trình xây dựng, đổi mới và phát triển. Tháng 9/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội 

nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới gắn với tổng kết đánh giá triển khai thực hiện phong trào thi đua xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020; Phối hợp với các Bộ, 

ban, ngành Trung ương chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Lễ tuyên 

dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 

Nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 và Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-

2020 cùng với các sự kiện bên lề Hội nghị như: Triển lãm thành tựu 10 năm xây 

dựng nông thôn mới; các hoạt động trình diễn sản xuất sản phẩm Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP); quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; 

thăm quan các mô hình nông thôn mới tiêu biểu… Tại Lễ tuyên dương điển hình 

tiên tiến và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới”, tỉnh Nam Định là 01 trong 02 tỉnh đầu tiên của cả nước 

được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so với mục 

tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX) và vinh dự được Chủ tịch 

nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. 

1.2. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: Thực 

hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, do Thủ 

tướng Chính phủ phát động, trong những năm qua sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp và xây dựng của tỉnh đã duy trì tốc độ tăng trưởng cao vượt mục tiêu 

đề ra. Các phong trào thi đua tiêu biểu: “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và 

phát triển”, “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, 

“Doanh nghiệp thân thiện với môi trường” gắn với triển khai “Chương trình đưa 

hàng Việt về nông thôn” và cuộc vận động “Người Việt Nam tự hào dùng hàng 

Việt Nam”... được phát động liên tục trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất. Tốc độ tăng 

trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 05 năm 2015-2020 đạt 13,7%/năm. 
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Toàn tỉnh hiện nay có trên 9.400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (tăng 58% so 

với năm 2015), với số vốn đăng ký trên 72.000 tỷ đồng (tăng 67% so với năm 

2015). Các khu công nghiệp hoạt động hiệu quả như: Khu công nghiêp̣ Bảo 

Minh, Khu công nghiêp̣ Hòa Xá, Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông… thu hút 

gần 180 dư ̣án đầu tư trong nước và 44 dư ̣án đầu tư nước ngoài , giải quyết việc 

làm cho trên 45.000 lao đôṇg. Có 24 cụm công nghiệp được thành lập , trong đó 

có 19 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động , thu hút 485 dư ̣án đầu tư , tạo việc 

làm cho trên 20 nghìn lao đôṇg. Giá trị sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp hiện 

nay chiếm gần 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; các doanh nghiệp đã 

tập trung khai thác tốt nguồn lực hiện có, tiết kiệm chi phí đầu vào, hạ giá thành 

sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh tiêu biểu như: Tổng công ty Cổ phần Dệt may Nam Định, 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Công ty Cổ phần Dệt lụa Nam Định, 

Công ty TNHH Youngone Nam Định, Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh, Công ty 

Cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định, Công ty TNHH Nam Dược, Chi nhánh tập 

đoàn Viettel Nam Định... 

Toàn tỉnh hiện có 142 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (tăng 19 

làng nghề so với năm 2015, trong đó có 80 làng nghề đã được công nhận) với gần 

19 nghìn hộ tham gia sản xuất, kinh doanh; thu hút trên 44.000 lao động nông 

thôn. Một số làng nghề tiêu biểu đã tạo nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho 

người lao động như: Làng nghề cơ khí Xuân Tiến, huyện Xuân Trường; Đồng 

Côi, Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực; Làng nghề đúc đồng Tống Xá, huyện 

Ý Yên;Làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, huyện Ý Yên; Hải Minh, huyện Hải 

Hậu… Một số sản phẩm tiêu biểu đã khẳng định được thương hiệu, tạo uy tín và 

chất lượng cao trên thị trường và được công nhận sản phẩm công nghiệp nông 

thôn đạt cấp khu vực như: Bồn trộn bê tông thương phẩm của Công ty TNHH cơ 

khí Quyết Tiến, Lò đốt rác thải sinh hoạt thân thiện môi trường của Công ty 

TNHH Tân Thiên Phú, Máy phay bào chỉ gỗ đa chức năng của Công ty TNHH 

Đình Mộc; Máy chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Anh Khoa, Quạt 

cây công nghiệp của Công ty TNHH Chế tạo Điện cơ AXUZU… 

Trong 05 năm qua, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao 

thông, thủy lợi, đô thị được tập trung đầu tư xây dựng. Tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội đạt khoảng 175 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 17,4%/năm; Phong trào hiến 

đất mở đường, làm đường giao thông, đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp 

trong toàn tỉnh, nhiều công trình như quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông 

thôn… nhân dân đã tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng, đã góp phần quan 

trọng trong công tác đảm bảo tiến độ thi công. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 

các công trình trọng điểm của tỉnh như: Tuyến đường bộ mới nối Quốc lộ 10 với 

Quốc lộ 21 và cầu Tân Phong vượt sông Đào; Đường dẫn và cầu Thịnh Long 

vượt sông Ninh Cơ; Tỉnh lộ 487, 488, 489C; nâng cấp một số hạng mục quần thể 

lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh; Khởi công mới và tập trung thi công tuyến 

đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh 

Bình; Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định. Triển khai các 

dự án như: Khu công nghiệp Mỹ Thuận; Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích 

lịch sử - văn hóa thời Trần; Khu đô thị mới phía Nam sông Đào… 
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1.3. Trong lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ: Đã tập trung đẩy mạnh phát 

triển cả về quy mô và loại hình, chất lượng được nâng lên. Phong trào thi đua 

“Môi trường xanh - quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp”, “Dịch vụ hoàn hảo, chất lượng 

cạnh tranh” được triển khai và hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần đảm bảo cung cầu 

hàng hóa, bình ổn thị trường. Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 siêu thị hiện đại và 

chuỗi bán lẻ với nhiều cửa hàng tiện ích, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm tiêu dùng 

của nhân dân. Giai đoạn 2015-2020, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tăng bình quân 16,2%/năm. Tổng giá trị hàng xuất khẩu đến năm 2020 

đạt 2,1 tỷ USD, tăng bình quân 16,4%/năm, gấp 2,1 lần so với năm 2015. Một số 

doanh nghiệp tiêu biểu có giá trị sản phẩm xuất khẩu cao như: Công ty Cổ phần 

Dệt may Nam Định, Công ty Cổ phần may Sông Hồng, Công ty Cổ phần Lâm sản 

Nam Định, Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam, Công ty TNHH Golden 

Victory Việt Nam… 

Các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, 

công nghệ thông tin… phát triển nhanh, tăng cả về số lượng và chất lượng đáp 

ứng tốt cho các nhu cầu của xã hội; dịch vụ ngân hàng, tín dụng phát triển toàn 

diện với 36 chi nhánh ngân hàng, 112 phòng giao dịch và 42 Quỹ tín dụng nhân 

dân đang hoạt động tích cực với nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục cho 

vay vốn, thực hiện khoanh nợ, giãn nợ... để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh 

doanh. Công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, nhất là việc quảng bá sản 

phẩm và khai thác mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; hỗ trợ doanh 

nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; tổ chức các hội 

nghị kết nối cung cầu, liên kết chuỗi với các địa phương trong cả nước. Tiếp tục 

cải tạo, nâng cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch truyền thống 

như: Đền Trần, Phủ Dầy, Núi Ngăm, các bãi biển Quất Lâm, Thịnh Long… Giai 

đoạn 2015-2020, tổng số lượng khách du lịch tăng bình quân 6,5%/năm, doanh 

thu du lịch tăng bình quân 9%/năm. 

2.Phong trào thi đua trong phát triển văn hoá - xã hội 

2.1. Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Các phong trào thi đua: “Dạy tốt, 

học tốt”, “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”, “Trường học thân thiện, học 

sinh tích cực”, “Xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn”... được triển 

khai sâu rộng gắn với các cuộc vận động: “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, 

“Tất cả vì môṭ mái trường bình yên - vì học sinh thân yêu”, “Mỗi thầy, cô giáo là 

một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… đã góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục- đào tạo của tỉnh, giữ vững thành tích 25 năm liên tục trong tốp dẫn đầu 

của cả nước về chất lượng giáo dục. Năm năm vừa qua, trong các kỳ thi trung học 

phổ thông quốc gia, có 04 năm số điểm trung bình của tỉnh Nam Định đứng đầu 

toàn quốc, 01 năm đứng thứ nhì toàn quốc. Toàn tỉnh có 655/738 trường học đạt 

chuẩn quốc gia, cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ 

được chú trọng và có bước phát triển. Hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh được củng cố, phát triển và tập trung 

triển khai nghiên cứu, sắp xếp lại cho phù hợp với nhu cầu xã hội. Công tác xã 

hội hoá giáo dục được đẩy mạnh; Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng 

xã hội học tập phát triển rộng khắp và ngày càng hiệu quả; toàn tỉnh có hơn 

450.000 gia đình đăng ký gia đình học tập (66% gia đình được công nhận), hơn 
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4.600 dòng họ đăng ký mô hình dòng họ học tập (75,8% dòng họ được công 

nhận), hơn 3.500 thôn, làng, tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập (74% đã được 

công nhận), 100% các xã, phường, thị trấn, đều có Trung tâm học tập cộng 

đồng… nhiều mô hình khuyến học, khuyến tài, xây dựng Quỹ Khuyến học tiêu 

biểu như: huyện Xuân Trường đã vận động được khoảng 20 tỷ đồng vào Quỹ 

khuyến học; huyện Nghĩa Hưng đã vận động được trên 21 tỷ đồng… 

Trong những năm qua, hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua, 

ngành Giáo dục - Đào tạo đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, 

tiêu biểu như: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT A Hải Hậu 

(Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới); trường THCS Trần Đăng Ninh, 

trường THCS Nguyễn Hiền; Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Tiểu học Giao 

Xuân; Trường Mầm Non Thống Nhất, Mầm non Hải Châu… là những đơn vị duy 

trì và giữ vững thành tích tiêu biểu, xuất sắc thuộc các cấp học, bậc học trong giai 

đoạn vừa qua. Các thầy, cô giáo: Trần Thị Thanh Xuân, giáo viên bộ môn sinh học, 

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Cô Nguyễn Diệu Hiền, giáo viên bộ môn 

Lịch sử, Trường THPT C Hải Hậu; thầy Trần Văn Biên, Tổ phó tổ Toán, Trường 

THCS Lương Thế Vinh; cô Phạm Thị Thu Huyền, giáo viên môn Hóa học, Trường 

THCS Trực Cường; cô giáo Trần Thị Trường Sinh, giáo viên Trường Tiểu học 

Thành Lợi C; cô giáo Phạm Thị Long Quân, Hiệu trưởng Trường Mần non Thống 

Nhất… là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao 

động sáng tạo”, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học và công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi của tỉnh. Trong 05 năm qua, tỉnh Nam Định luôn duy trì vị trí tốp 

đầu toàn quốc về tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; có 

375/430 học sinh tham gia đạt giải, đạt tỷ lệ 87,2%, trong đó có 14 giải Nhất, 114 

giải Nhì, 135 giải Ba và 112 giải Khuyến khích. Thi khu vực Châu Á Thái Bình 

Dương đạt 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Thi Olympic Quốc tế đạt 03 

huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc và 05 Huy chương Đồng. Tiêu biểu là em 

Đinh Thị Hương Thảo, 02 năm liền (năm 2015 và 2016) đạt Huy chương 

Vàng Olympic Vật lý quốc tế, là thí sinh nữ xuất sắc nhất khu vực châu Á- Thái 

Bình Dương và là nữ sinh duy nhất trong tốp 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu 

biểu năm 2016; em Trần Quốc Việt, đạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Tin học 

châu Á Thái Bình Dương năm 2019; em Đàm Thị Minh Trang, đạt Huy chương 

vàng kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2020… Thành phố Nam Định, huyện 

Trực Ninh, huyện Nam Trực… tiếp tục là những đơn vị duy trì tốt chất lượng 

giáo dục đào tạo, nhiều năm liên tục là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh.  

2.2. Trong lĩnh vực Y tế: Các phong trào thi đua: “Thầy thuốc như mẹ 

hiền”, “Thực hiện 12 điều y đức”, “Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức 

khỏe nhân dân”, xây dựng cơ sở y tế “Sáng - xanh - sạch - đẹp”,  “Ngành y tế 

chung tay phòng, chống dịch bệnh dịch Covid-19”… đã được đẩy mạnh và triển 

khai tổ chức sâu rộng. 

Trong 05 năm qua, ngành y tế đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, chuyển giao 

các kỹ thuật mới giữa các tuyến y tế từ Trung ương đến tỉnh, huyện góp phần 

nâng cao năng lực, ứng dụng kỹ thuật mới trong phục vụ công tác khám, chữa 

bệnh; hệ thống mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và 

nâng cấp theo chuẩn quốc gia; đội ngũ y bác sỹ được bồi dưỡng đào tạo thường 
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xuyên nhằm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ 

nhân dân... tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt 91% dân số. 

Các chỉ tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình đều đạt và 

vượt; hầu hết các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

Công tác y tế dự phòng được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, đặc biệt 

trong phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều đề tài khoa học chuyên ngành, chuyên 

sâu trong chẩn đoán, điều trị như: Chụp cộng hưởng từ, chụp mạch can thiệp, 

phối hợp với các y, bác sỹ đầu ngành Trung ương phẫu thuật mổ tim hở... được 

ứng dụng đã góp phần nâng cao chất lượng khám chưa bệnh, điều trị cho bệnh 

nhân. Qua các phong trào thi đua, ngành Y tế đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu như: Thầy thuốc Ưu tú Dương Văn Toán, Giám 

đốc Bệnh viện Lao và Phổi; Bác sỹ Trần Huy Đoàn, Giám đốc Bệnh viện Mắt 

tỉnh; Điều dưỡng trưởng Đinh Thị Thu Hà, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Nam Định...; Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu - Đơn vị Anh hùng Lao 

động thời kỳ đổi mới, Bệnh viện Mắt tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh... 

nhiều năm liên tục được công nhận là đơn vị tiêu biểu xuất sắc toàn diện. 

Một số Bệnh viện chuyên khoa của tỉnh là bệnh viện vệ tinh của các Bệnh 

viện chuyên khoa Trung ương như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Nội tiết, 

Bệnh viện phụ sản. 

2.3. Trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao, phát thanh truyền hình: 

Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên tuyên truyền 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của địa phương. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây 

dựng đời sống văn hoá cơ sở; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân 

phố văn hóa, cơ quan văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội; khôi phục nét đẹp văn hoá truyền thống phát triển mạnh mẽ, được 

đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực 

tham gia. Đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 93% làng, xóm, thôn, tổ dân phố văn 

hóa; 83% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hoá. 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ đáp ứng ngày càng tốt hơn định hướng 

chính trị tư tưởng của Đảng và nhu cầu của nhân dân. Công tác quản lý và tổ chức 

các lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực; nhất là các lễ hội có quy mô lớn như: Lễ 

hội Khai ấn đền Trần, Lễ hội Phủ Dầy, chợ Viềng Xuân... đã thu hút được lượng 

lớn khách thăm quan, vãn cảnh, để lại ấn tượng tốt đẹp, đáp ứng sự kỳ vọng của 

nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đã được 

công nhận là di tích quốc gia, trong đó Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu 

Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể 

đại diện của nhân loại. 

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,“Khỏe 

để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được duy trì; thể thao quần chúng và thể thao 

thành tích cao, tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 

trên 35% dân số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; đoàn thể thao của tỉnh 

tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế đã đạt kết 
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quả tốt: giành được 300 huy chương các loại (gồm 125 huy chương Vàng, 80 huy 

chương Bạc và 95 huy chương Đồng). Trong đó có: 50 huy chương quốc tế và 

khu vực (gồm 37 huy chương Vàng, 07 huy chương Bạc, 06 huy chương Đồng). 

Tiêu biểu là vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Vũ Thị Mến, Ðinh Thị Bích, 

Dương Văn Thái, Phạm Văn Lâm... 

Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đẩy mạnh các phong trào thi 

đua, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

Báo Nam Định ra tăng kỳ, tăng bản phát hành phục vụ nhu cầu thông tin cho đội 

ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; xây dựng nhiều chương trình, 

chuyên trang, chuyên mục, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương người tốt, việc 

tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực... Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã có 

nhiều đổi mới, sáng tạo trong sản xuất các chương trình truyền hình, tăng thời 

lượng phát sóng và hoàn thành việc chuyển đổi phát sóng truyền hình analog sang 

phát sóng truyền hình số mặt đất, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, tạo sự đồng thuận trong xã hội và 

các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu 

nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

2.4. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, tài nguyên và bảo vệ môi 

trường: Phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực”; “Đổi mới sáng tạo đưa 

nhanh Khoa học - Công nghệ vào cuộc sống”… đã góp phần đổi mới công nghệ 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng 

dụng khoa học và công nghệ trong những năm qua đạt kết quả, nhất là các lĩnh 

vực: công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đã góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Giai đoạn 2015-2020 

đã thực hiện trên 130 đề tài, dự án khoa học công nghệ. Nhiều dự án, đề tài, mô 

hình khoa học công nghệ được các huyện, thành phố chú trọng xây dựng và ứng 

dụng vào thực tế đã phát huy hiệu quả, góp phần vào phát triển sản xuất, phục vụ 

đời sống nhân dân trong và ngoài tỉnh như: Sáng kiến “Cải tiến xây dựng Lò đốt 

rác không khói, đảm bảo vệ sinh môi trường” của Công ty TNHH Tân Thiên Phú, 

xã Xuân Tiến (Xuân Trường); Mô hình sản xuất tỏi đen bằng hồng ngoại với 

thương hiệu “Tỏi sạch Khang Linh” của Công ty TNHH Thái Thiện, xã Hải Xuân 

(Hải Hậu); mô hình: “Ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước nuôi cá bống bớp nhà 

kính” của Công ty TNHH Công nghệ Thủy sản Cao Minh, xã Nghĩa Phúc, (Nghĩa 

Hưng); Mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất lúa giống và sản phẩm cây vụ 

đông của Công ty TNHH Cường Tân, xã Trực Hùng (Trực Ninh)… 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi 

trường tiếp tục được đẩy mạnh gắn với các phong trào như: “Hành động để giảm 

thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; phong trào ”Chống rác thải nhựa”; “Nói không 

với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, từ chối sản phẩm không thể tái sử dụng”… 

đã góp phần nhằm thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng sản phẩm 

nhựa dùng một lần sang các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, giảm thiểu 

ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Đến nay, toàn 
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tỉnh có 100% xã, thị trấn tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, có 106 xã, thị trấn 

lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt; tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom đạt 

88,4%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại đạt 92,6%. 

2.5. Trong lĩnh vực thực hiện chính sách người có công với cách mạng, 

giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội: Thực hiện phong trào thi đua 

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng 

Chính phủ phát động, trong những năm qua các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", 

"Uống nước nhớ nguồn", “Nam Định chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 

lại phía sau”... gắn với công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người 

nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình đã 

thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê 

hương, đất nước. Song song với mục tiêu phát triển kinh tế, tỉnh đã tập trung thực 

hiện tốt chính sách an sinh xã hội, người có công. Trong giai đoạn 2015-2020, 

UBND tỉnh đã xét, đề nghị trình Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng cho 434 Bà 

mẹ, hiện nay toàn tỉnh có 58 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, các Bà mẹ đều 

được các cơ quan, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Trong 05 

năm đã giải quyết việc làm cho trên 165 nghìn lượt người (trong đó có 10 nghìn 

người đi lao động ở nước ngoài), bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 

33 nghìn lượt người; tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo tăng từ 60% năm 

2015 lên 72% năm 2020; Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, hỗ trợ an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19. Chương 

trình mục tiêu giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ 

nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm bình quân 1%/năm, ước đến hết 

năm 2020 còn dưới 1%. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chăm sóc các gia 

đình chính sách và người có công với cách mạng tiếp tục được các ngành, đơn vị, 

địa phương quan tâm đẩy mạnh, nhằm phát huy truyền thống “Tương thân, tương 

ái”, chung tay giúp đỡ người nghèo cả về vật chất và tinh thần.  

 3. Trong lĩnh vực Quốc phòng, An ninh, Nội chính. 

3.1. Phong trào thi đua trong các lực lượng vũ trang nhiều năm qua liên 

tục được đẩy mạnh, diễn ra sôi nổi và rộng khắp: 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh phong “Thi đua 

Quyết thắng” với nhiều chủ đề, hình thức phong phú, điển hình là các phong trào: 

“Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo Bác”, “Phát huy truyền thống, cống hiến 

tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn 

mới”, tập trung thực hiện có chất lượng, hiệu quả 10 công tác trọng tâm với khẩu 

hiệu hành động “Làm theo lời Bác, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, 

nêu gương, vì nhân dân phục vụ”... đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang 

vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao; Hàng năm, duy trì tốt chế độ huấn luyện và sẵn sàng chiến 

đấu, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân; tổ chức thành công các cuộc diễn tập đảm 

bảo tác chiến phòng thủ và tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai; thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; nâng cao nhận thức, ý thức quốc phòng, tinh thần cảnh giác chủ động 

phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của 

các thế lực thù địch… Tiêu biểu là các tập thể, cá nhân như: Phòng Tham mưu Bộ 
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Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tá Nguyễn Trọng Khải, Trung tá Lương Văn Giảng, 

Thiếu tá Trần Duy Phong… 

Lực lượng Biên phòng tỉnh đã đổi mới, tổ chức thực hiện nhiều phong trào 

thi đua như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, 

quốc gia trong tình hình mới”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo”, gắn 

với triển khai thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ gìn kỷ cương, 

sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”... đã góp phần cùng toàn dân tham gia 

bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh. Trong công tác đấu 

tranh truy bắt tội phạm những năm qua đã có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân 

tiêu biểu như: Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm; Trung tá Phạm Thanh 

Nghĩa, Thiếu tá Phạm Văn Bích, Thượng úy Nguyễn Văn Tài... Nhiều cán bộ, 

chiến sĩ gắn bó đồng lòng cùng nhân dân, trở thành thầy thuốc, thầy giáo của địa 

phương, để lại trong lòng nhân dân những ấn tượng tốt đẹp. 

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các 

phong trào thi đua: “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ 

dạy Công an nhân dân”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự 

trong tình hình mới” với nhiều mô hình mới, như: Tổ an ninh tự quản; Tổ tự quản 

tự phòng, tự bảo vệ; Tổ an toàn giao thông... Đảm bảo an toàn các sự kiện chính 

trị, kinh tế, văn hoá, các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong tỉnh. Triển khai thực hiện có 

hiệu quả chủ trương giải pháp về an ninh, trật tự, phòng, chống khủng bố, phá 

hoại, âm mưu “diễn biến hòa bình”; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 

hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên 

địa bàn tỉnh. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt xóa các tụ 

điểm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, các loại pháo nổ, 

các loại tội phạm trộm, cướp giật tài sản đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu và 

tấm gương dũng cảm như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy - đơn vị 

Anh hùng LLVT nhân dân, Phòng An ninh điều tra; Thiếu tá Đỗ Đình Tứ, thiếu tá 

Nguyễn Trường Giang, thượng úy Đoàn Trọng Tín, trung úy Nguyễn Xuân Minh... 

3.2. Phong trào thi đua trong lĩnh vực thanh tra, tư pháp: Tiếp tục được 

triển khai đẩy mạnh gắn với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đồng thuận, vượt khó, 

thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, “Đoàn kết, kỷ cương, 

trách nhiệm, hiệu quả” tập trung vào xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững 

mạnh góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh 

vực như: thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng... 

Trong giai đoạn 2015-2020, đã tiến hành trên 1.500 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập 

trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý đầu tư xây dựng, quản 

lý sử dụng đất đai, quản lý tài chính ngân sách... Công tác cải cách tư pháp đã có 

nhiều đổi mới, triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: quyền 

công tố, xét xử đúng người, đúng tội; tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật, thi hành án dân sự. Duy trì tốt công tác tiếp dân và 

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm… góp phần từng bước nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của nhân dân, giảm tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội. Nhiều vụ 

việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp phức tạp được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp 
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thời; các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài đã cơ bản giải quyết xong..., góp phần giữ 

vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

4. Phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về 

đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

cùng với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong 

những năm qua công tác xây dựng Đảng đã được Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng chú 

trọng, tích cực đổi mới tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội 

dung thiết thực, hướng vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, 

như: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

của tổ chức cơ sở Đảng”, “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”, 

"Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo", "Dân vận khéo", "Đồng 

thuận, sáng tạo giỏi, về đích sớm", “Lao động giỏi, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, 

xây dựng cơ quan, Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”... đã góp phần thúc 

đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động: 

Các cơ quan, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đã nỗ lực phấn đấu khắc 

phục khó khăn, phát huy kết quả đạt được, tập trung thực hiện nghiêm sự chỉ đạo 

của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; làm tốt công tác 

nghiên cứu, tham mưu đề xuất, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, Chỉ 

thị, Nghị quyết của Đảng, đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao. Đã tham mưu 

cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực 

hiện có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) 

về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải 

pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn 

đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W 

của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về 

“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tham gia giám sát việc lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác 

điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội... Qua triển khai thực hiện cuộc vận 

động đã đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, tạo sự chuyển biến về 

nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân, theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của 

nhân dân đối với Đảng, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, các 

Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc 

vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, 

tận tụy, gương mẫu” gắn với phong trào “Xây dựng tác phong, lề lối làm việc” 

thực hiện “Ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả”... Tổ chức triển khai các chuyên đề 
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giám sát, khảo sát và các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tỉnh trước và 

sau kỳ họp Quốc hội theo đúng quy định. Công tác giám sát của Hội đồng nhân 

dân được tăng cường, tập trung vào các vấn đề cấp thiết được cử tri và dư luận 

quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác dân nguyện được Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân thực hiện theo đúng luật định; đa số các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp thu và tổ chức trả lời nghiêm túc trong các kỳ 

họp. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới: đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân; thực hiện thảo 

luận và quyết định dân chủ, công khai nhiều vấn đề quan trọng, ban hành Nghị 

quyết của các kỳ họp để phục vụ kịp thời mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

Công tác xây dựng chính quyền hướng vào đẩy mạnh các phong trào thi đua 

từ tỉnh đến cơ sở, tiêu biểu là phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền vững 

mạnh”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây 

dựng cơ quan văn hóa kiểu mẫu”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công 

việc, xây dựng văn minh công sở”; hướng nội dung các phong trào vào việc xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm 

chính, sáng tạo”, “công tâm, thạo việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường 

mối liên hệ với nhân dân” đã góp phần nâng cao tỷ lệ chính quyền cơ sở vững 

mạnh hàng năm; nâng cao ý thức văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây 

dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp. 

Ủy ban nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ 

luật và đạo đức công vụ. Tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử; công bố Bộ thủ tục hành chính nhằm nâng 

cao tính công khai, minh bạch, góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu 

cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh đã thành lập tổ 

công tác kiểm tra, rà soát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp 

đông người và tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, 

chỉ đạo được UBND tỉnh giao. Đã thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định; khai trương và đưa vào vận hành 

thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, triển khai thí điểm dịch vụ đô 

thị thông minh tỉnh. Tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn 

vị tự chủ đảm bảo một phần và toàn bộ về chi phí hoạt động. Chỉ đạo đẩy mạnh 

việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, cấp huyện theo hướng thực 

hiện nhiều nhiệm vụ, đồng thời tránh chồng chéo, trùng lắp, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền. Công tác quản lý nhà nước 

về tôn giáo, tín ngưỡng được thực hiện theo hướng chủ động; kịp thời giải quyết 

nhu cầu chính đáng, hợp pháp các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

5. Phong trào thi đua Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

Trong những năm qua, đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt 

động, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương; hướng mạnh về cơ sở, 
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lấy địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố làm trọng điểm; coi trọng công tác vận động 

quần chúng; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các 

phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện xây dựng “Nếp sống văn hoá - văn 

minh đô thị”, “Xanh - sạch - đẹp”... nhằm từng bước nâng cao chất lượng các 

danh hiệu cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, cụm dân cư văn hóa... 

 Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Đẹp xóm 

làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”, “xây dựng Xứ, họ đạo tiên tiến, 

gia đình Công giáo gương mẫu”, “xây dựng Chùa tinh tiến” gắn với cuộc vận 

động “Ngày vì người nghèo”... của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã khơi dậy và phát 

huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong các cộng đồng dân cư; đẩy 

mạnh thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội, mừng thọ; xoá bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, làm lành mạnh hóa các mối 

quan hệ trong gia đình. Trong 05 năm, toàn tỉnh đã vận động, quyên góp hỗ trợ 

xây mới và sửa chữa trên 1.000 nhà đại đoàn kết; tổ chức, thăm hỏi, động viên, 

giúp đỡ các đối tượng bị thiên tai, ốm đau, học sinh nghèo vượt khó, điển hình 

trong công tác vận động quyên góp và tham gia như: Tập đoàn Viễn thông Quân 

đội Viettel, chi nhánh Nam Định, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương (Vietcombank) chi nhánh Nam Định, Công ty Cổ phần Nam Dược… 

Các cấp công đoàn đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người lao động. Triển khai và tổ chức có hiệu quả phong trào thi 

đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” gắn 

với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự nghiệp phát triển bền vững của doanh 

nghiêp”… đã góp phần động viên công nhân viên chức, người lao động hăng hái 

thi đua nâng cao năng suất hiệu quả lao động. Đến nay, tổng số công đoàn cơ sở 

đạt trên 1.700 với trên 140.000 đoàn viên, đạt tỷ lệ thu hút gần 75%. 

Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 

hạnh phúc”, “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Giỏi việc nước, đảm 

việc nhà”,“An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia 

đình”... đã trở thành động lực động viên, cổ vũ nữ công nhân viên chức - người lao 

động vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; đã triển 

khai ở các cấp hội vận động xây dựng gần 400 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 

sạch xây dựng nông thôn mới”; mô hình tuyến đường “xanh - sạch - đẹp” với trên 

1.500 km đường hoa do phụ nữ đảm nhận; thành lập trên 1.500 nhóm “Phụ nữ tiết 

kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình”, vận động hội viên và nhân dân mua thẻ 

BHYT thông qua kênh của Hội… 

Phong trào “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới” 

được Đoàn thanh niên triển khai gắn với với chủ đề “Tuổi trẻ Nam Định tham gia 

xây dựng văn minh đô thị”, đã phát huy tinh thần xung kích, khát vọng, ý chí và 

sức mạnh của tuổi trẻ, không sợ hy sinh, gian khổ, hăng hái lao động, sản xuất, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp hội, đoàn đã triển khai tổ chức khám bệnh, 

cấp phát thuốc miễn phí cho gần 8.500 lượt người có công, người nghèo; hiến 

hơn 21.000 đơn vị máu; tư vấn hướng nghiệp cho trên 58.000 học sinh, tư vấn 

khởi nghiệp cho gần 4.000 đoàn viên thanh niên… 
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Phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm 

nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao” gắn với 

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

tiếp tục được đẩy mạnh gắn với công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình, 

điển hình tiên tiến tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên Hội nông dân, 

góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới. Đã xây 

dựng được 135 mô hình Hội nông dân cơ sở tham gia bảo vệ môi trường nông 

thôn. Phát triển mới gần 33.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 320.000 

hội viên, đạt tỷ lệ thu hút 75,7%. 

Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ 

Hồ”, “Cựu chiến binh Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới và khu dân 

cư văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, đã thực lôi cuốn đông đảo cán bộ, hội viên 

tham gia, góp phần phát huy tốt phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, động viên, khích lệ 

Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham 

gia đảm bảo an ninh trật tự, công tác từ thiện xã hội. Đã xây dựng được 217 nhà 

tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ 

“Vòng tay đồng đội”. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp khoảng 22.000 hội viên mới, 

nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 112.000 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút trên 

97%. 

Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đã triển khai đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia lao 

động sản xuất, quyên góp, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin, ủng hộ đồng bào lũ lụt, khuyến học, khuyến tài… Tiêu biểu như: Hội 

Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Điôxin tỉnh, Hội Cựu Thanh 

niên Xung phong, Hội Khuyến học… 

Các phong trào thi đua trong Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong 

giai đoạn 2015-2020 đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát 

triển khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và cộng đồng 

dân cư; xây dựng củng cố chính quyền vững mạnh, động viên cán bộ, hội viên và 

nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực ủng hộ, đóng góp sức người, sức của tham 

gia vào xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. 

III. Công tác khen thƣởng 

1. Công tác khen thưởng trong những năm qua có nhiều đổi mới, nâng cao 

chất lượng khen thưởng nhằm bảo đảm chính xác, kịp thời, chặt chẽ, đúng đối 

tượng, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục, hồ sơ. Đã xây dựng được các tiêu chí cụ 

thể phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa 

phương, đơn vị; nhiều tiêu chí thi đua được lượng hoá để chấm điểm, đánh giá 

công bằng, đảm bảo việc xét chọn công khai, dân chủ, khách quan. Việc khen 

thưởng thành tích trong các phong trào thi đua; khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân 

điển hình tiến tiên; khen thưởng thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, đấu 

tranh phòng chống tội phạm, trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong phòng 

chống thiên tai, dịch bệnh… đã được chú trọng hơn. Công tác khen thưởng đã đi 

vào nền nếp, việc khen thưởng kịp thời, đúng quy định của pháp luật đã góp phần 
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biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực 

để mọi người tích cực tham gia xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. 

Việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định, có tác dụng động viên, 

khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Các nhân tố mới, mô 

hình mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được phổ biến, tuyên 

truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có tác dụng tích cực 

trong việc động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ 

lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Kết quả khen thƣởng trong 5 năm (2015 - 2020) nhƣ sau: 

2.1. Khen thưởng thành tích trong kháng chiến  

Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng” cho 434 Bà mẹ; Huân chương Độc lập các hạng cho 198 gia đình có nhiều 

con là liệt sỹ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; Huân, Huy chương kháng chiến 

các hạng cho 19 cá nhân có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp và chống Mỹ cứu nước. 

Đã trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng Danh 

hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ kháng chiến chống 

Pháp và chống Mỹ cho 07 tập thể và 03 cá nhân. 

2.2. Khen thưởng thành tích trong công tác  

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động 

các hạng cho 33 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực 

công tác (Trong đó tiêu biểu là Huân chương Độc lập hạng Ba cho Nhân dân và 

cán bộ tỉnh Nam Định; Huân chương Lao động hạng Ba cho các huyện, thành phố 
Nam Định thành tích trong xây dựng Nông thôn mới). Tặng thưởng Danh hiệu: 

Nghệ sĩ nhân dân cho 02 cá nhân; Nghệ sĩ ưu tú cho 07 cá nhân; Thầy thuốc 

Nhân dân cho 01 cá nhân; Thầy thuốc ưu tú cho 24 cá nhân; Nhà giáo Ưu tú cho 

08 cá nhân; Nghệ nhân ưu tú cho 10 cá nhân. 

Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng: Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi 

đua” cho 67 tập thể; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 02 cá nhân; 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 92 tập thể và 257 cá nhân. 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng: Cờ “Đơn vi ̣ dâñ đầu phong trào thi đua”  

cho 526 tập thể; danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 2.267 tập thể; danh 

hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 153 cá nhân; Bằng khen cho 2.873 tập thể và 

5.646 cá nhân (trong đó có 2.840 tập thể và cá nhân khen thưởng theo chuyên đề, 
đột xuất). 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã có nhiều hình thức tuyên dương 

khen thưởng, như tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua 

cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của ngành, địa phương. 
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IV. Đánh giá chung 

Trong 05 năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đã ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất quy định về công tác thi 

đua khen thưởng trong toàn tỉnh; hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng 

các cấp có sự đổi mới; phong trào thi đua được phát động sâu rộng hơn với nhiều 

hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả đã từng bước đưa công tác thi 

đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần quan trọng vào 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - 

an ninh, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Các mục tiêu, 

nhiệm vụ của cả giai đoạn đạt được nhiều kết quả nổi bật, dấu ấn rõ nét: 15/15 chỉ 

tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn mặt 

bằng chung của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 

năm 2010) đạt 7,9%/năm. Quy mô kinh tế mở rộng so với thời kỳ 2010 - 2015: 

Tổng sản phẩm GRDP theo giá hiện hành gấp 1,8 lần; GRDP bình quân đầu 

người gấp khoảng 2 lần; Tổng giá trị sản xuất công nghiệp gấp 1,8 lần; Tổng trị 

giá hàng xuất khẩu gấp 2,1 lần; Thu ngân sách gấp 2,1 lần… Tốc độ tăng hàng 

năm vốn đầu tư toàn xã hội 17,4%; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao 

thông, thủy lợi, đô thị được tập trung đầu tư, xây dựng và có nhiều đổi mới... 

những thành quả trên là nền tảng, tiền đề thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh trong thời gian tới. 

Những thành tích của phong trào thi đua yêu nước đạt được trong 05 năm 

qua, là kết quả lao động sáng tạo, cần cù của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, của toàn quân và nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp 

đáng kể của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ghi nhận những thành tích 

xuất sắc đó, UBND tỉnh đã tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác và tuyên dương, trao thưởng tại 

Hội nghị điển hình tiên tiến các ngành, đơn vị, địa phương. 

 Bên cạnh những thành tích đạt được, phong trào thi đua, công tác khen 

thưởng của tỉnh còn một số hạn chế sau: 

- Phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa phương chưa phát triển đồng đều, 

liên tục, nội dung chưa phong phú. Một số phong trào chưa xây dựng tiêu chí thi 

đua cụ thể, nhiều nơi còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; còn có biểu hiện coi 

nhẹ việc tổ chức phát động phong trào thi đua. Việc kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, 

tổng kết, khen thưởng chưa thường xuyên, kịp thời. 

- Công tác thi đua khen thưởng ở một số đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở 

chưa được lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quan tâm đúng mức, chưa gắn công tác 

thi đua, khen thưởng với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, 
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đơn vị, địa phương mình, do đó chưa tạo được động lực khí thế thi đua sôi nổi 

trong cơ quan, đơn vị.  

- Một số cấp, ngành, nhất là đơn vị cơ sở, chưa chủ động trong công tác 

phát hiện, xét khen thưởng nhất là khen thưởng theo thẩm quyền để biểu dương 

động viên kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Việc xây dựng, nhân điển 

hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức; mới tập trung ở một số lĩnh vực, 

như: giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, an ninh - quốc phòng.  

- Hoạt động của một số cụm, khối thi đua chưa thường xuyên, chưa bám sát 

nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong cụm, khối, gắn với trao đổi kinh nghiệm về 

công tác thi đua, khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và 

những bài học kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng. Việc bình xét thi đua 

còn có tính chất luân phiên, chưa tạo động lực cho phong trào thi đua phát triển. 

- Sự phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ 

chức xã hội trong việc phát động, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen 

thưởng chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế; Hội đồng thi đua, khen thưởng 

các cấp tuy đã được kiện toàn, củng cố nhưng ở một số đơn vị, địa phương chất 

lượng hoạt động chưa cao.   

Từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của 

tỉnh trong những năm qua có thể rút ra bài học kinh nghiệm như sau: 

Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trước hết 

từ cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu 

nước; Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, 

khen thưởng. 

Thứ hai: Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính 

quyền các cấp và công tác phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

với các ngành, các cấp; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong tổ chức, triển khai công tác thi đua khen thưởng là yếu tố quyết định để tổ 

chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả. 

Thứ ba: Nội dung phong trào thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn cụ thể; coi trọng 

việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tiêu chí thi đua; kịp thời phát 

hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình và tập trung chỉ đạo phong trào 

thi đua theo phương châm hướng mạnh về cơ sở.  

Thứ tư: Công tác khen thưởng phải đúng quy định, đảm bảo khách quan, 

dân chủ, công bằng, công khai. Coi trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân 

trực tiếp làm việc, lao động ở cơ sở, nhất là nông dân, công nhân lao động; gắn 

khen thưởng với thi đua coi thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch.  

Thứ năm: Công tác tuyên truyền, biểu dương, phổ biến kinh nghiệm, mô 

hình, sáng kiến hay của các gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại 
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chúng phải được triển khai thực hiện thường xuyên để kịp thời nhân rộng các điển 

hình tiên tiến, tạo sức lan toả rộng khắp. 

Thứ sáu: Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng 

các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi 

đua, khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng 

trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện kiểm tra, giám sát và 

thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng.  

Thứ bảy: Phải thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức bộ máy làm công tác 

thi đua khen thưởng ở các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng có năng 

lực, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay. 

 

Phần thứ hai 
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƢỞNG 

GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 

 

I. Phƣơng hƣớng chung 

Phát huy truyền thống địa phương văn hiến, anh hùng; sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân và những thành quả đạt được trong 05 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh, 

đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi 

dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự 

quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác thi đua, khen 

thưởng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm thu hút đông đảo 

quần chúng nhân dân tham gia. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định xác định 

mục tiêu chung của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020 - 2025 của 

tỉnh là: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của 
cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh 

Nam Định giàu đẹp, văn minh”. 

II. Chỉ tiêu chủ yếu trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng hoạt động thiết thực, hiệu 

quả, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả đã 

đạt được, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo ra 

những chuyển biến rõ nét, động viên kịp thời sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và 

các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các 

chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với năng suất, chất 

lượng, hiệu quả cao nhất, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra. 

1. Về kinh tế 

- Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2020) tăng bình quân 8,5 - 9,5%/năm. 

Thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025: trên 100 triệu đồng/người/năm. 

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: 

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản:       11%. 
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+ Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ:    89%. 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) hàng năm tăng từ 14% - 14,5%/năm. 

- Tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn năm 2025 đạt trên 4,0 tỷ USD. 

- Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tăng 16,5-17,5%/năm. 

- Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn năm 2025 đạt trên 10.000 

tỷ đồng. 

2. Về văn hóa - xã hội 

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến 2025 đạt 80%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm 

xuống còn dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2021-2025). 

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 trên 95% dân số. 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (trong 

đó tỷ lệ được cung cấp nước sạch đạt trên 98% dân số). 

- Phấn đấu đến năm 2025: Có 50% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao; 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 

50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Hải Hậu được công 

nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, 

nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

“Càng khó khăn càng phải thi đua”… Phát động các phong trào thi đua thực hiện 

thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, tập trung vào thực 

hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển môi trường doanh nghiệp; Nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, trong 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính 

phủ phát động: “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”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” với mục tiêu cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Duy trì các phong trào thi đua theo đợt, theo 

chuyên đề; chú trọng các lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, 

bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. 

- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cụm, khối thi đua trong việc 

đổi mới phương thức hoạt động. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành 

phố cần cụ thể hóa những nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực 

hiện mang lại hiệu quả cao nhất; phương pháp và hình thức thi đua phải phù hợp 
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với đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thu 

hút đông đảo mọi người tích cực tham gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát 

hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc 

tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, cụ thể hóa chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao vai trò 

quản lý nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng. Quy định rõ trách nhiệm 

và mối quan hệ giữa các cơ quan có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng 

và các quy định về hồ sơ, thủ tục khen thưởng. Thường xuyên quan tâm biểu 

dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích đạt 

được; thực hiện công khai dân chủ bình xét từ cơ sở, tăng tỷ lệ khen thưởng đối 

với người lao động trực tiếp. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng nhất là ở cơ sở, để kịp thời khắc phục 

những hạn chế, yếu kém, khó khăn vướng mắc; khuyến khích động viên những 

mô hình hay, cách làm tốt, chấn chỉnh những việc làm chưa đúng, kém hiệu quả, 

đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. 

- Thường xuyên, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, 

khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở; lựa chọn những cán bộ có kiến thức, nhiệt huyết; 

chú trọng tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức công tác thi đua, khen thưởng; 

làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về tổ chức phong trào thi đua 

và công tác khen thưởng ở mỗi địa phương, đơn vị để công tác thi đua, khen 

thưởng thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng 

an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong 

giai đoạn hiện nay. 

Phát huy ưu điểm, những bài học kinh nghiệm đã tích luỹ được trong phong 

trào thi đua 05 năm qua, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nam Định quyết tâm thực 

hiện có hiệu quả lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, tiếp tục phát động các 

phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, liên tục, thiết thực và hiệu quả; huy động 

sức mạnh đại đoàn kết và trí tuệ toàn dân để xây dựng tỉnh Nam Định “Vững về 

chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về nếp sống văn 

hoá”; hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả 

nước./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;               

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VP1, VP8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Phạm Đình Nghị 
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