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Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 27 đảng bộ huyện, thị, 

thành phố và 11 cơ quan đơn vị. Toàn tỉnh có 157.962 đảng viên sinh hoạt ở 1.544 cơ sở đảng, 

trong đó 930 đảng bộ cơ sở và 614 chi bộ cơ sở, 23 đảng bộ bộ phận và 9.324 chi bộ trong đảng 

bộ cơ sở. 

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thi hành Chỉ thị 

35-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Thông tri 11-TTr/TU ngày 12-8-1998 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

đổi mới toàn diện công tác thi đua khen thưởng ở Thanh Hoá và Thông báo số 18-TB/TU ngày 

21-9-1998 về phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá. Ngày 7-4-2000, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá ra Quyết định số 

919-QĐ/TU về thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) thuộc Tỉnh ủy, tiếp đó là Quyết 

định số 982-QĐ/TU về quy chế hoạt động của Hội đồng. Tỉnh uỷ đồng thời chỉ đạo cấp uỷ các 

cấp thành lập Hội đồng TĐKT, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội 

đồng TĐKT Tỉnh uỷ có 5 nhiệm vụ:  

- Tham mưu cho Tỉnh uỷ những chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua.  

- Phối hợp với Hội đồng TĐKT của Tỉnh, các cơ quan đảng, nhà nước, các đoàn thể chính 

trị-xã hội thực hiện công tác TĐKT. 

- Cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, hình thức TĐKT của Đảng và Nhà nước, xây dựng 

và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo sơ kết, 

tổng kết việc thực hiện công tác TĐKT của các tổ chức đảng phù hợp với đặc điểm của từng 

ngành, địa phương, đơn vị. 

- Thẩm định, xét chọn các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc đề nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định khen thưởng. 

- Giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thẩm định, hiệp y các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối 

với tập thể, cá nhân đề nghị Đảng và Nhà nước khen thưởng. 

Sau khi thành lập, ngày 15-11-2000 Hội đồng TĐKT thuộc Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn 

số 351-CV/TĐKT, hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT đối với các tổ chức đảng và đảng viên 



trong toàn đảng bộ. Đầu năm 2001 đã có 38/38 đảng bộ trực thuộc thành lập và ra quy chế hoạt 

động của Hội đồng TĐKT; đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp uỷ làm chủ tịch Hội đồng, đồng 

chí trưởng ban tổ chức làm phó chủ tịch thường trực Hội đồng, thành viên là trưởng các ban xây 

dựng đảng. Cơ quan thường trực của Hội đồng là ban tổ chức các huyện, thị, thành uỷ… Trên cơ 

sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã được hướng dẫn, hằng năm Hội đồng TĐKT thuộc 

Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ sơ kết, tổng kết, đánh giá, khẳng định rõ những kết quả và tồn tại của 

công tác thi đua và khen thưởng, chỉ đạo Hội đồng TĐKT thuộc các đảng bộ hướng vào những 

việc trọng tâm đột xuất của ngành, địa phương, những việc khó, việc mới, việc bức xúc tồn đọng 

từ lâu (xoá điểm “trắng” đảng viên, sinh hoạt ghép, phát triển đảng viên vùng giáo, vùng dân tộc 

thiểu số, thực hiện quy chế dân chủ, đoàn kết nội bộ, củng cố tổ chức đảng yếu kém, xoá đói 

giảm nghèo) để tổ chức phát động thi đua, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội 

các cấp đề ra trong nhiệm kỳ 2001-2005.   

Năm 2002, 2003 Hội đồng TĐKT thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thi hành 

các công văn 729, 730, 874 về hình thức, thẩm quyền, tiêu chuẩn… khen thưởng đối với các tổ 

chức đảng và đảng viên, phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT của tỉnh đảng bộ trong các 

năm tới; giúp và hướng dẫn cấp uỷ các huyện, thị, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc trong việc 

phát hiện xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng đảng. Sau 

4 năm hoạt động (2000 - 2004), Hội đồng TĐKT của Tỉnh uỷ và các đảng bộ trực thuộc đã đạt 

kết quả sau: 

1. Hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp trong Tỉnh đi vào nền nếp, Thường trực Hội 

đồng phối hợp với các ban xây dựng đảng có kế hoạch theo dõi, chỉ đạo công tác thi đua trên 

từng lĩnh vực, tham mưu cho cấp uỷ những chủ trương, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, 

chỉ đạo công tác TĐKT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, coi TĐKT là công cụ quan 

trọng trong xây dựng và kiện toàn củng cố các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh. Hằng năm nhiều 

đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp trong toàn đảng bộ, động 

viên mọi tầng lớp nhân dân trước hết là cán bộ, đảng viên mang hết khả năng, trí tuệ phấn đấu 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an 

ninh tại địa phương mình. 

2. Nội dung thi đua được đổi mới, thiết thực, hướng trực tiếp vào các nhiệm vụ trọng yếu 

phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ.  



3. Phương thức tổ chức, biện pháp chỉ đạo công tác thi đua có nhiều cải tiến. Nhiều huyện, 

ngành đã tổ chức tốt việc đăng ký, giao ước, chấm điểm, xếp loại thi đua, lựa chọn xây dựng và 

nhân điển hình theo cụm, khối, ban, ngành… Đã gắn phát động thi đua với khen thưởng kịp thời 

các nhân tố và điển hình tiên tiến: Củng cố TCCSĐ yếu kém gắn với thực hiện Quy chế dân chủ 

ở cơ sở; phát triển đảng viên ở các bản, làng chưa có đảng viên, khen thưởng thành tích nghiên 

cứu khoa học, đổi mới công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật… của các tổ chức đảng và đảng 

viên. 

4. Trước và sau khi có quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực 

Hội đồng TĐKT phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Thanh Hoá, Báo Văn hoá - thông tin, Đài 

truyền thanh các huyện, thị, thành phố… tổ chức tuyên truyền, cổ vũ các tập thể và cá nhân tiêu 

biểu. Các năm qua đã có 28 đơn vị được tặng cờ; gần 300 tổ chức đảng và hơn 300 đảng viên 

được tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng. Đặc biệt, có 29 tập thể 

và 27 đảng viên được đề nghị Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong năm 

2002 và 2003… Đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình mới, phong trào thi đua ở các đảng 

bộ ngày càng rộng khắp, thiết thực và hiệu quả. 

5. Quá trình xây dựng và phát triển, phong trào thi đua đã làm cho cấp ủy cấp trên năng 

động, sáng tạo hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo. 

6. Công tác khen thưởng đã có nhiều tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, 

chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong Tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện. 

Những năm qua, Hội đồng TĐKT thuộc Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

quyết định khen thưởng định kỳ cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác xây dựng đảng: Tặng cờ tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh xuất sắc 5 năm (1996 - 2000) 

cho 28 đảng bộ cơ sở; tặng bằng khen cho 89 tập thể và 113 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác xây dựng đảng 5 năm liên tục 1996-2000; 8 đảng bộ huyện và tương đương được tặng 

bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 

kỳ 2001-2005. 

Trong các năm 2002, 2003 đã có 201 tổ chức đảng và 215 đảng viên được tặng bằng khen 

của Tỉnh uỷ vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng; trình Chủ tịch nước 

xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 12 đồng chí diện Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; tặng 

50 bức trướng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, 



quốc phòng-an ninh nhân các ngày truyền thống hoặc đón nhận các phần thưởng cao quý của 

Đảng và Nhà nước. Xem xét hiệp y với các ban, bộ, ngành Trung ương đề nghị Đảng và Nhà 

nước tặng thưởng huân chương, cờ, bằng khen cho 48 tập thể và gần 200 cán bộ, đảng viên. Các 

đảng bộ trực thuộc đã xét công nhận hàng năm được 1.070 TCCS đảng đạt trong sạch, vững 

mạnh; tặng giấy khen cho hơn 500 TCCS đạt trong sạch, vững mạnh 3 năm liên tục, 700 chi bộ, 

đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và gần 1.500 đảng viên. 

Được sự chỉ đạo của Hội đồng TĐKT thuộc Tỉnh uỷ, trong 3 năm 2002-2004, Hội đồng 

TĐKT của các đảng bộ trực thuộc đã xây dựng được gần 200 điển hình về áp dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, 

củng cố TCCSĐ yếu kém, phát triển đảng viên vùng giáo.  

Một số hạn chế và tồn tại: Nhận thức của một số cấp uỷ về TĐKT chưa đúng mức, chưa 

thấy rõ ý nghĩa của phong trào thi đua, khen thưởng. Việc xét đề nghị khen thưởng có trường 

hợp chưa kịp thời, khen cá nhân tiêu biểu, nhân điển hình chưa đúng mức, biện pháp tổ chức 

phát động thi đua trên một số địa bàn, lĩnh vực của huyện, ngành chưa được cải tiến, thiếu sự 

lồng ghép các mục tiêu trong chương trình thi đua. Một số đơn vị không đăng ký thi đua từ đầu 

năm. Tỉ lệ đảng viên trực tiếp lao động sản xuất được khen còn ít. Tỷ lệ TCCS đảng xã, phường, 

thị trấn được khen nhiều hơn các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp. Việc khen tổ chức 

đảng và đảng viên ngoài quốc doanh, đảng viên nữ, vùng dân tộc và đảng viên trẻ chưa nhiều. 

Việc theo dõi kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chưa thường xuyên, công tác bồi 

dưỡng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số đơn vị còn hạn chế. 

Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn: 

Các cấp uỷ đảng trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện đổi mới công tác TĐKT theo tinh 

thần Chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 

Thi đua phải trở thành một phong trào thiết thực, sâu rộng, liên tục ở tất cả các ngành, địa 

phương, ở mọi tổ chức đảng và đảng viên; phong trào thi đua phải được Hội đồng TĐKT ở các 

đảng bộ tham mưu và cấp ủy phát động. 

Hội đồng TĐKT của các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng điển hình và nhân điển 

hình tiên tiến, coi công tác này là yếu tố quan trọng của phong trào thi đua trong Đảng. Nội dung 

thi đua nhằm vào những mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng bộ, chi 

bộ vững mạnh là nhiệm vụ then chốt và phải gắn với các nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình 

trong từng thời kỳ. 



Các phong trào thi đua được sơ kết, tổng kết và tuyên truyền rộng, đẩy mạnh nhân các điển 

hình tiên tiến, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời. 

Các hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng phải phù hợp với yêu cầu, cơ chế mới. Xét khen 

thưởng chính xác, công bằng./. 

 


