
 

DIỄN VĂN KHAI MẠC 

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ V 

(của đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh)  

 
 

- Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành      

Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam! 

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành         

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy! 

- Kính thưa các bác lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng,             
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động! 

- Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý! 

- Thưa toàn thể Đại hội! 

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, 
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, hôm nay, hòa cùng khí thế             
thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua lập thành 
tích xuất sắc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ      
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, lập thành tích           
cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, hướng tới chào 
mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 và Đại hội Đảng          
toàn quốc lần thứ 13, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Đại hội           
Thi đua yêu nước lần thứ 5 (2020 - 2025). 

Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,               
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 
các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành 
của Trung ương; các bác lão thành cách mạng; mẹ Việt Nam anh hùng, 
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động; các đồng chí 
lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể 
của tỉnh và các huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị      
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn, 
báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự Đại hội. Sự có mặt 
của các đồng chí thể hiện sự quan tâm sâu sắc và mang đến cho Đại hội 
nguồn cổ vũ, sự động viên to lớn. Đại hội xin trân trọng cảm ơn,                
kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. 
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Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng 497 đại biểu chính thức là các 
điển hình tiên tiến trong các ngành, lĩnh vực, các dân tộc, tôn giáo…      
là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm nhất trong 
vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình 05 năm qua đã về dự 
Đại hội hôm nay. Chúng ta tin tưởng rằng, các điển hình tiên tiến được 
tôn vinh tại Đại hội sẽ luôn gìn giữ và phát huy những phẩm chất,         
giá trị tốt đẹp lan toả trong cộng đồng, là những tấm gương sáng,                  
hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước để mọi người 
học tập và noi theo. 

Kính thưa toàn thể Đại hội! 

Nhìn lại chặng đường 05 năm qua, tình hình trong nước và quốc tế 
có những thuận lợi cơ bản, song còn nhiều khó khăn, thách thức;         
nhất là cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn; dịch bệnh, biến đổi 
khí hậu, diễn biến thời tiết phức tạp. Song, phát huy truyền thống             
thi đua ái quốc, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành 
có hiệu quả của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của                  
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân, các phong trào 
thi đua, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã được          
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ và rộng khắp từ tỉnh đến 
cơ sở, tạo khí thế thi đua mới, sôi nổi trong cán bộ, công chức,                  
viên chức người lao động và các tầng lớp nhân dân.  

Các phong trào thi đua đã thật sự trở thành phong trào hành động 
cách mạng sâu rộng góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, 
sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn         
tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển tương đối   
toàn diện trên các lĩnh vực, đã thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu 
chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21: Kinh tế     
phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp 
tăng trưởng mạnh; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, phát huy   
tiềm năng, thế mạnh của du lịch; sản xuất nông nghiệp theo hướng 
bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt 
kết quả cao. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được 
đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được 
cải thiện. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại 
được quan tâm; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ 
thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
có chuyển biến tích cực. 
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Việc thực hiện chính sách khen thưởng luôn bám sát các quy 
định của Đảng, Nhà nước, có sự kết hợp hài hòa giữa các phong trào 
thi đua và thực hiện công tác khen thưởng nên các tập thể, cá nhân 
được khen thưởng tương đối toàn diện về thành tích, thuộc nhiều lĩnh vực, 
nhiều thành phần kinh tế, tỷ lệ những người trực tiếp lao động sản xuất 
được khen thưởng như công nhân, nông dân ngày càng tăng lên. 

Từ trong các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều     
tấm gương sáng, người tốt việc tốt trong các ngành nghề, các lĩnh vực 
của đời sống xã hội; nhiều tập thể và cá nhân được Nhà nước                   
tặng thưởng các phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập,      
Huân chương Lao động; Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen, danh hiệu         
chiến sĩ thi đua các cấp. Những tấm gương đó là hiện thân của     
“những bông hoa đẹp” trong vườn hoa “nghìn việc tốt” để chúng ta 
cùng được toả sáng. 

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý! 

Kính thưa Đại hội! 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của       
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội       
Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ 10, 
trong Quý 2 năm 2020, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành tổ chức Đại hội Thi đua 
yêu nước cấp cơ sở thành công tốt đẹp, đảm bảo trang trọng,                    
thiết thực, tiết kiệm và thực sự là ngày hội tôn vinh, biểu dương các 
tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc trong phong trào              
thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó                  
khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của các cơ quan,              
đơn vị, địa phương. 

05 năm qua, thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc” của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 
cùng với 04 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ,           
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, ở mỗi ngành, 
mỗi địa phương của tỉnh Ninh Bình đều đã có những phong trào thi đua 
cụ thể, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, đã động viên, cổ vũ, lôi cuốn   
đông đảo người dân trực tiếp tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. 
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Vì vậy, việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình 
lần thứ 5, giai đoạn 2020 - 2025 tiếp tục là dấu mốc quan trọng        
đánh dấu những bước phát triển mới trong phong trào thi đua                    
yêu nước 05 năm qua, thể hiện sự tiếp nối, phát huy những                 
truyền thống tốt đẹp, những thành tích, kết quả đã đạt được từ sau               
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 4 với những nhiệm vụ 
trọng tâm là: Tổng kết, đánh giá những thành quả đã đạt được, những 
ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào            
thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới,           
đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới. 
Đồng thời, Đại hội sẽ được nghe báo cáo của các tập thể, cá nhân           
điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, đây là 
những minh chứng sinh động, cụ thể bổ sung vào báo cáo của tỉnh 
trong 05 năm qua; đây cũng là dịp để chúng ta tôn vinh, biểu dương 
các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, 
các ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh        
đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức để tập trung phát triển kinh tế - xã hội,                
thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Kính thưa Đại hội! 

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đang 
đến gần; trước những thời cơ, vận hội mới, bên cạnh những thuận lợi, 
tỉnh Ninh Bình cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Bởi vậy, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của chúng ta trong giai đoạn tới 
hết sức nặng nề, trong đó công tác thi đua, khen thưởng và phong trào 
thi đua yêu nước của tỉnh cần tiếp tục được đẩy mạnh để tạo ra                   
một động lực mới, khí thế cách mạng mới, huy động được sức mạnh           
tổng hợp của toàn xã hội, đưa tỉnh Ninh Bình vững bước tiến lên,               
trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Hồng. 

Với tinh thần đó, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội 
Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ 5. 

Chúc các đồng chí đại biểu, quý vị khách quý dồi dào sức khoẻ, 
hạnh phúc. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 


