
Một số bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua, khen 

thưởng. Người từng nói: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp 

quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường 

xuyên, liên tục hàng ngày”. Thực tế cho thấy, trong thành quả xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc của cách mạng Việt Nam từ trước đến nay luôn gắn liền với việc thực hiện có hiệu 

quả phong trào thi đua ái quốc. 

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, trước những thời cơ, 

thuận lợi và thách thức vô cùng to lớn, công tác thi đua, khen thưởng càng có vị trí hết 

sức quan trọng. Chính vì thế, thiết nghĩ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 

đối với công tác thi đua, khen thưởng và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, 

khen thưởng xin trao đổi một số bài học kinh nghiệm để xem xét, vận dụng trong thời 

gian đến. 

Đó là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, 

khen thưởng. Các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ 

Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và các 

văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực tế 

chứng minh rằng, nếu có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen 

thưởng thì việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

cũng như vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phong trào thi đua được 

phát huy đúng mức, quần chúng nhân dân phấn khởi và tích cực hưởng ứng tham gia và 

phong trào thi đua thật sự là phong trào của mọi người dân. 

Điều quan trọng nữa là phải xác định được chủ đề, mục đích, ý nghĩa, hình thức, 

nội dung và tiêu chí của phong trào thi đua. Phong trào thi đua càng thiết thực, cụ thể 

thì hiệu quả đạt được càng cao. Cần có phương pháp, định hướng thiết thực, rõ ràng, 

kiên quyết chống bệnh hình thức: nói cho hay, cho nhiều chứ không làm hoặc làm không 

kết quả; đồng thời gắn nhiệm vụ chung với nhiệm vụ cụ thể, động viên tinh thần kết hợp 

với khen thưởng vật chất xứng đáng, kịp thời. Đây là cơ sở để thực hiện tốt công tác dân 

vận trong tình hình mới. 

Phải kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen 

thưởng từ trung ương đến cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn 

thể cần quan tâm xây dựng bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; tuyển 

chọn cán bộ, công chức có đủ phẩm chất năng lực, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu 

cầu công tác. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 

nâng cao kiến thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách về công tác thi đua, 



khen thưởng để làm tốt công tác tham mưu có hiệu quả. Ngoài ra, đối với người làm 

công tác thi đua, ngoài yêu cầu nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, Nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thì cần phải có lòng nhiệt tình, trách 

nhiệm, gần gũi với mọi người, cụ thể, tỉ mỉ trong từng công việc và đặc biệt là năng lực 

tổ chức để hướng cho mọi người trong tập thể phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. 

Việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng bảo đảm 

nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời. Nếu sự cố gắng, nỗ lực của bản 

thân được đánh giá đúng, động viên, khích lệ kịp thời sẽ có tác dụng tích cực, làm cho 

người được biểu dương có tâm trạng phấn khởi hơn và kết quả công việc sẽ tốt hơn. Và 

chắc chắn, trong một tập thể có nhiều người như thế sẽ tạo sự đoàn kết, thống nhất, hỗ 

trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên cần lưu ý việc xét khen thưởng nên coi 

trọng chất lượng, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời việc khiếu nại tố cáo 

của tổ chức, công dân về thi đua, khen thưởng; tiến hành tốt công tác sơ kết, tổng kết 

các phong trào thi đua và công tác khen thưởng để kịp thời biểu dương, tôn vinh các 

điển hình tiên tiến, đồng thời đúc kết kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến trong nhân dân. Tuy nhiên, việc biểu dương, khen thưởng đôi khi không nhất 

thiết phải đến kỳ sơ, tổng kết mà cần tiến hành thường xuyên, liên tục như lời Bác Hồ 

đã từng căn dặn: “Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng 

ngày”. 

Tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm giữa các ban, ngành, đoàn thể, các địa 

phương nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả 

công tác thi đua, khen thưởng. Sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị trong việc 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua sẽ làm cho phong trào thi đua trở thành 

phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân như tinh thần Chỉ 

thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) đã nêu. 

Tóm lại, để công tác thi đua, khen thưởng thật sự “là động lực phát triển và là biện 

pháp quan trọng để xây dựng con người mới”, thật sự động viên, lôi cuốn, khuyến khích 

mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh, trước hết cần bắt đầu từ việc nhận thức đúng. 
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