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Phong trào thi đua yêu nước của Khối Khoa học - Văn hóa 
- Xã hội nói chung và của ĐHQGHN nói riêng đã góp phần 
vào động lực phát triển của đất nước. Công tác Thi đua, 

khen thưởng của Khối rất nề nếp, có tầm ảnh hưởng cả nước, 
được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực. Công tác khen 
thưởng luôn đảm bảo chặt chẽ, kịp thời động viên, khích lệ các 
tập thể và cá nhân, đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền và hình 
thức tôn vinh.

Tôi chúc mừng những kết quả mà ĐHQGHN đã đạt được. 
ĐHQGHN đã quán triệt, tuyên truyền rất tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, 
Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong 
trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân 
rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, ĐHQGHN đã phát động 
các phong trào thi đua sôi nổi ở tất cả các đơn vị, tổ chức Đảng, 
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Các phong trào thi 
đua gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo không khí thi đua sôi nổi 
trong toàn ĐHQGHN. Thông qua các phong trào thi đua đã phát 
hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trong lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, ĐHQGHN 
đã gắn chặt thi đua với khen thưởng bởi vì “thi đua là gieo trồng, 
khen thưởng là thu hoạch” đồng thời kiểm tra đánh giá sơ kết, 

tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân 
lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nghiên 
cứu khoa học,...

Trong thời gian tới, tôi mong rằng, ĐHQGHN tiếp tục đổi mới 
nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm; đề 
cao tính thiết thực, hiệu quả trong thi đua trên cơ sở xác định rõ 
mục tiêu, nội dung, tiêu chí, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. 
Phát động các phong trào thi đua phải gắn liền với việc sơ kết, tổng 
kết phong trào, qua đó phát hiện nhân tố mới, nhân rộng điển 
hình, chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị khen thưởng cho phù hợp, 
tránh mọi biểu hiện hình thức trong tổ chức phong trào thi đua. 
Tổ chức thực hiện và phát huy tốt hơn nữa các phong trào thi đua 
theo chuyên đề, thi đua đột xuất nhằm phấn đấu hoàn thành tốt 
những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của mình, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát lại 
để lược bớt đi những phong trào không còn phù hợp. Đồng thời 
ĐHQGHN cần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng; kiện toàn tổ chức, quan tâm chăm lo xây dựng 
đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất 
đạo đức và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước về thi đua khen thưởng, tăng cường bối dưỡng 
nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực làm việc của cán bộ.
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ĐứC MiNH (ghi)

Thi ñua laø gieo Troàng, 
khen Thöôûng laø Thu hoaïch
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