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CHỈ THỊ
công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Năm 2014, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi
chậm hơn dự báo, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, việc Trung Quốc bất chấp luật pháp
quốc tế, ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ốn định và phát triển
kinh tế xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự
chỉ đạo, điều hành kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt
chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi đế toàn
ngành Thông tin và Truyền thông triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 39/CT-TW ngày
21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mói, đẩy mạnh phong trào thi đua
yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số
725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong
trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (20112015). Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành đã đoàn kết vượt qua
khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
trong năm 2014, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng,
an ninh của đất nước.
Nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp ủy Đảng, lãnh đạo
chuyên môn, các tố chức đoàn thể và của cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động ngày càng chuyến biến tích cực. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng
đối với công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được tăng cường. Nội dung các
phong trào thi đua luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị, kể hoạch công tác đề ra; các
tiêu chí thi đua thiết thực, rõ ràng, đúng mức, có sức thuyết phục lôi cuốn hàng vạn
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ừong toàn Ngành tích cực tham
gia.
Công tác khen thưởng được thực hiện khẩn trương, kịp thời, công bằng, dân chủ
đúng quy đinh nên đã phát huy tác dụng, khích lệ toàn thế cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động toàn Ngành ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành
vượt mức kế hoạch công tác đề ra, góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của
ngành Thông tin và Truyền thông trên các mặt trận chính trị, kinh tế - xã hội, an
ninh - quốc phòng và góp phần cùng đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới.
Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền
thông vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Phong trào thi đua phát triển
chưa đồng đều, một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa sát sao, cụ
thể trong tổ chức, chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Còn có đơn vị
thực hiện chế độ báo cáo, đề xuất khen thưởng chưa đảm bảo theo tiêu chuấn quy
định. Công tác khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất còn hạn chế, chưa tương xứng
với thực tế. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị cơ sở không ổn
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định, chủ yếu là kiêm nhiệm nên hạn chế về nhiều mặt, tính chuyên nghiệp chưa
cao, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong
tình hình mới.
Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối của kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2011-2015, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng
như: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 70
năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9; 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam; 40 năm giải phóng miên Nam, thông nhât đât nước; 125 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm tiến hành Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại
hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX ...
Nhằm tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chi thị số
34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục
những tồn tại, hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị
được giao trong năm 2015, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên
thông phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2015 với chủ đề : “Toàn ngành Thông
tin và Truyền thông ra sức thỉ đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015,
thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thỉ đua yêu nước toàn
quốc lần thứ IX ”; Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ừong toàn ngành Thông
tin và Truyền thông:
1. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng ừong lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức các phong trào thi đua. cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả
công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa tiêu cực trong
công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen tràn lan, không thực chất. Mỗi Chi
bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các
phong trào thỉ đua.
2. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi
đua, khen thưởng, trong đó chú ừọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng. Qua
đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng trong
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại mỗi cơ quan, đơn vị trong
toàn ngành Thông tin và Truyền thông. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối họp chặt chẽ với các đoàn thể trong việc phát
động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển
sâu rộng; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và
là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công
tác năm 2015.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày
12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai
thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
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giai đoạn (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của
Đảng.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức thực hiện phong
trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn
mới”.
5. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tiếp
tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện
đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong
trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ
trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị cơ sở; tập trung giải quyết các khó
khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, công
nghệ thông tin, báo chí và xuất bản. Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết
phong trào thi đua chung hàng năm, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua
theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hĩnh thức phong phú, phù họp, bảo đảm
thiết thực và hiệu quả. Đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua theo
các tiêu chí phù họp với nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, tố chức, đơn vị và mỗi
cá nhân.
6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen
thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ,
công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các cá nhân và tập thể có
thành tích xuất sắc để khen thưởng. Đe cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu
trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có
thấm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người lao
động trực tiếp sản xuất, công tác.
7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình
tiên tiến để làm gương học tập nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động phát huy mọi khả năng và phấm chất tốt
đẹp đế cống hiến cho sự phát triến chung của Ngành và đất nước.
8. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các
quy chế, quy định về việc tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng ở Bộ và
các cấp cơ sở cho phù hợp với yêu cầu thực tế; củng cố, kiện toàn nhân sự làm công
tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở
các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai
đoạn mới.
9. Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua Bộ Thông
tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2015, đúc kết các bài học kinh nghiệm nhằm tiếp
tục đối mới, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành.
10. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác thi đua,
khen thưởng; cần dành chuyên trang, chuyên mục, thời lượng nhất định đăng tải các
chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; chủ động khai
thác các tin, bài để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm,
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nhân điển hình tiên tiến trong toàn quốc, tuyên truyền cho Đại hội Thi đua, Hội nghị
điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ rx.
Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trong toàn Ngành kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện Chỉ thị này và định kỳ
vào ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và
Truyền thông (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

Nơi nhận:
- Hộệi đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc T W ;
- Các Hội, Hiệp hội thuộc lĩnh vực TTTT;
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực TTTT;
- Cổng Thông tin điện tó của Bộ;
- Lưu: VT, TĐKT.
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