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TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất 

(Kèm theo Công văn số          /TĐKT-NV ngày          /         /2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng) 
__________________________________________________ 

 
 

Tên tập thể 
 

Tóm tắt thành tích 
 

Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân huyện  

Vị Xuyên 

 

        Từ năm 2013 - 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vị Xuyên đã đạt được thành tích và các 

hình thức khen thưởng như sau: 

        - Năm 2013: Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (Số 1827/QĐ-CTN ngày 

31/7/2014); 

        - Năm 2014: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (Số 2273/QĐ-UBND ngày 12/12/2015); 

        - Năm 2015: Được tặng giải Nhất trong phong trào thi đua tỉnh Hà Giang (Số 62/QĐ-UBND ngày 

14/01/2016); được Chính phủ tặng Cờ thi đua (Số 448/QĐ-TTg ngày 21/3/2016); 

         - Năm 2016: Được tặng giải Nhất trong phong trào thi đua tỉnh Hà Giang (Số 3135/QĐ-UBND ngày 

15/12/2016); được Chính phủ tặng Cờ thi đua (Số 271/QĐ-TTg ngày 27/02/2017);  

         - Năm 2017: Được tặng giải Nhì trong phong trào thi đua tỉnh Hà Giang (Số 2723/QĐ-UBND ngày 

14/12/2017); được UBND tỉnh tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 350 triệu đồng. 

        - Năm 2018, 2019: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen (Số 2825/QĐ-UBND ngày 21/12/2018; 

Số 944/QĐ-UBND ngày 21/5/2019); 

        - Năm 2020: Được tặng giải Nhì trong phong trào thi đua tỉnh Hà Giang (Số 2493/QĐ-UBND ngày 

24/12/2020); được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (Số 2495/QĐ-UBND ngày 27/12/2020); 

       - Năm 2021: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen (Số 1082/QĐ-UBND ngày 11/06/2021; Số 

2811/QĐ-UBND ngày 28/12/2021). 

        Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vị Xuyên đã tích cực triển khai, thực 

hiện hiệu quả những phong trào thi đua của Trung ương, tỉnh, huyện phát động, như: Phong trào thi đua “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để 

ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi 

đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn 

dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính 
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trị; .... đã góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện Vị Xuyên, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, 

xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, bám sát, thi đua thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị, kế 

hoạch, đề án của tỉnh, của huyện đã ban hành, nhất là cụ thể hóa “2 khâu đột phá, 5 chương trình trọng 

tâm”… nhờ đó mà kết quả đã toàn diện, nổi bật, đưa Vị Xuyên phát triển nhanh và bền vững. Qua các năm thi 

đua triển khai, thực hiện Nghị quyết, chương trình phát động thi đua, trong đó có 24 chỉ tiêu chủ yếu, có 23/24 

chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, có 8 chỉ tiêu thực hiện đạt 100%; 15 chỉ tiêu vượt 100%. Tiêu biểu một số chỉ 

tiêu như: Tổng sản lượng lương thực 56.671,3 tấn, vượt 3%; Lương thực bình quân đầu người 507kg, đạt 

101,4% KH; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn đạt 1.610 tỷ đồng, đạt 119,6% (tăng 472,1 

tỷ đồng so với năm 2015); phát triển sản phẩm hàng hóa đặc trưng (OCOP) có 03 sản phẩm đạt 3 - 4 sao cấp 

tỉnh gồm chè shan tuyết hữu cơ và chổi chít. Ngoài ra, sản xuất nông nghiệp còn xuất hiện 215 mô hình điển 

hình và cách làm hay; đặc biệt trồng rừng chất lượng cao được triển khai sâu rộng và được nhân dân đồng tình 

hưởng ứng thực hiện, đã góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 70%; diện tích rừng trồng mới 3.700 ha, trồng 

rừng giống tốt đạt trên 60% diện tích. Tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ rừng cho 975,87 ha; Giá trị thu hoạch 

01 đơn vị diện tích đất canh tác hàng năm đạt 65 triệu đồng, đạt 100% KH (tăng 5 triệu đồng so với năm 

2015); Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 184,1 tỷ đồng, tăng 43,27% so với năm 2015; Giá trị sản xuất công 

nghiệp theo giá thực tế trên địa bàn đạt 1.780 tỷ đồng (tăng 929,2 tỷ đồng so với năm 2015); phát triển và mở 

rộng, hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.380 tỷ đồng (tăng 

639,5 tỷ đồng so với năm 2015). Các dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng theo từng năm, đạt 139,8 tỷ đồng (tăng 

55,3 tỷ đồng so với năm 2015); công tác giáo dục luôn được quan tâm, có 31 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 

114,8%, tăng 16 trường so với năm 2015 Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, tổng số tiền các tổ 

chức và cá nhân ủng hộ trên 50 tỷ đồng ủng hộ tiền mặt là 4,250 tỷ đồng; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, đồ dùng học tập là 46 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chương trình hỗ trợ nhà ở của tỉnh 

gắn với huy động tối đa các nguồn lực của huyện, đẩy mạnh xã hội hóa, lồng ghép các nguồn vốn sửa chữa, 

làm mới được 868 nhà ở với tổng số vốn 41,707 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,36%, bình quân mỗi năm 

giảm 3,54%; phát huy truyền thống “Trung thành - tự lực - đoàn kết - anh dũng - chiến thắng” của lực lượng 

vũ trang, công tác Quốc phòng; an ninh được đảm bảo và giữ vững không để xảy ra các điểm nóng; đã kết hợp 

chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong lực lượng vũ trang với 

các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhiều phong trào thi đua đã được đông đảo cán bộ, chiến sỹ 

trong lực lượng vũ trang địa phương tham gia và đạt kết quả tốt như: Phong trào “Bảo vệ an ninh tổ quốc” 

phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “quản lý, khai 

thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phong trào tiếp tục tổ chức 

có hiệu quả phong trào thi đua “Quyết thắng”; phong trào“Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết 
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thắng”; phong trào tuần lễ an toàn giao thông với chủ đề “tốc độ”, cuộc vận động “xây dựng phong cách 

người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào “vì an ninh tổ quốc”; phong 

trào “lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Thực hiện 6 điều 

Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. 
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