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V/v đẩy mạnh thực hiện các phong trào 

thi đua do Thủ tướng Chính phủ  

phát động 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2019 

 

  

       Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
 

Trong những năm qua, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước, Thủ tướng Chính phủ đã phát động các phong trào thi đua (PTTĐ): “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020;  “Cả nước chung 

tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam 

hội nhập và Phát triển”. Tích cực hưởng ứng các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ 

phát động, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai, tổ chức thực hiện 

các PTTĐ trong toàn Ngành từ các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đến 

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nhiều hình thức phong 

phú, nội dung PTTĐ gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của 

đơn vị và Ngành; đồng thời phối hợp cùng với các sở, ngành và Ban chỉ đạo tại 

địa phương thực hiện các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ xã nghèo, huyện 

nghèo…, qua các PTTĐ, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được 

tôn vinh, khen thưởng. Kết quả thực hiện các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ 

phát động đã góp phần cùng địa phương trong cả nước hoàn thành các mục tiêu 

chung của PTTĐ. 

Tuy nhiên, qua sơ kết các PTTĐ giai đoạn 2016 - 2018 bên cạnh kết quả 

đạt được, việc tổ chức thực hiện các PTTĐ của BHXH các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam còn một số tồn tại, 

hạn chế như: việc lãnh đạo, chỉ đạo PTTĐ ở một số đơn vị chưa thực sự quan tâm 

sâu sát, nội dung, mục tiêu thi đua chưa cụ thể; một số BHXH tỉnh triển khai 

chưa được thường xuyên; có BHXH tỉnh triển khai thực hiện nhiều mục tiêu của 

PTTĐ nhưng số liệu theo dõi, báo cáo chưa đầy đủ, chưa phản ánh được kết quả 

thực hiện PTTĐ của đơn vị….Những tồn tại, hạn chế trên đã làm giảm hiệu quả, 

ý nghĩa của PTTĐ và không phản ánh toàn diện kết quả đã đạt được trong việc 

triển khai thực hiện các PTTĐ. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của các PTTĐ, hướng tới kỷ 

niệm 50 năm ngày thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, BHXH Việt 

Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị 

trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tuyên truyền đường lối, chủ 

trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật Nhà 

nước về thi đua, khen thưởng; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức 

của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, công chức, viên chức và người lao động 
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thuộc đơn vị về vai trò, vị trí và tác dụng của thi đua, khen thưởng, coi thi đua 

yêu nước là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy 

mạnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các PTTĐ yêu nước đã phát động.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả PTTĐ “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020;  “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát 

triển”, với những chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, 

của đơn vị và gắn với nội dung của từng PTTĐ; tổ chức phối hợp tốt với ban chỉ 

đạo PTTĐ của địa phương; chủ động tổ chức phát động các PTTĐ chuyên đề, đột 

xuất nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra. 

3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; thực hiện văn hóa công 

sở, đạo đức công vụ, tác phong văn minh, lịch sự, nghiêm túc, đúng mực trong 

giao tiếp, ứng xử và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tiên phong, gương 

mẫu của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.    

4. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện nội dung chỉ tiêu thi 

đua; tổ chức sơ kết, tổng kết các PTTĐ theo đúng Kế hoạch; cập nhật, tổng hợp 

số liệu đảm bảo phản ánh toàn diện kết quả tổ chức thực hiện PTTĐ của đơn vị 

và báo cáo BHXH Việt Nam theo đúng quy định (có mẫu kèm theo). 

5. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, khách 

quan; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và giới thiệu, nhân rộng 

trong Cụm, Khối thi đua và toàn Ngành; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; quan tâm khen thưởng các tập thể, người 

lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ và những nơi còn nhiều khó khăn. 

6. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam (Vụ Thi 

đua - Khen thưởng) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo và phối 

hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất khen thưởng việc thực hiện các PTTĐ 

theo quy định. 

BHXH Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt 

Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Ban TĐKT TW (để b/c); 

- Tổng Giám đốc (để b/c); 
- Các Phó Tổng Giám đốc; 

- Văn phòng Đảng ủy; 

- Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam; 

- Lưu: VT, TĐKT (2 bản). 

                                                   

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

  Nguyễn Đình Khương 

 

 



Phụ lục 1 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI ................................. 

 

                   

  

  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA  

(“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” hoặc “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”) 

TT Văn bản chỉ đạo, 

triển khai 

(số, ngày tháng 

phát hành) 

Thành tích đạt được Số xã đạt 

chuẩn NTM 

(đối với PT 

XD NTM) 

Ghi chú 

Công tác 

phát triển đối 

tượng và tỷ 

lệ bao phủ 

BHYT 

Đăng ký giúp 

đỡ, hỗ trợ trực 

tiếp xã nghèo 

(số lượng, địa 

chỉ, xã đã đạt 

chuẩn nông 

thông mới 

chưa) 

Kinh phí hỗ 

trợ mua thẻ 

BHYT cho 

các đối 

tượng 

(Số tiền, đối 

tượng được 

hỗ trợ) 

Kinh phí 

ủng hộ các 

hoạt động 

xã hội, 

tình nghĩa  

(Số tiền, 

các hoạt 

động cụ 

thể) 

Ủng hộ, giúp đỡ xây 

nhà thay thế nhà dột 

nát cho các gia đình 

chính sách, hộ 

nghèo… 

(Số tiền ủng hộ, số 

căn nhà đã được hỗ 

trợ, địa chỉ cụ thể) 

Ủng hộ bằng 

hiện vật hoặc 

các hình thức 

khác 

1 2016: 

- CV 123/BHXH-

TĐKT ngày 

16/12/2016 

-… 

        

2 2017         

 -…..         



 4 

Phụ lục 2 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI ................................. 

 

TỔNG HỢP SỐ TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

TT TÊN ĐƠN VỊ, 

 CÁ NHÂN ĐHTT 

 

Đăng ký 
 

Kết quả nhân  

rộng  
 

Lĩnh vực  

điển hình 
 

Hình thức  

nhân rộng 

(tại Hội nghị công tác 6 tháng, 

1 năm/sơ, tổng kết khối, 

cụm/giới thiệu đài, báo hoặc 

cấp trên nêu gương…) 

Ghi chú 
 

Tập thể 
 

Cá nhân 
 

Tập thể 
 

Cá nhân 
 

1 2016: 

- Phòng A 

- Ông B 

       

2 2017:        

3 2018:        

4 2019:        

5 2020        

  Cộng         
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