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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các chủ trương, 

chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 

(Phục vụ công tác kiểm tra của Cụm thi đua các huyện Miền Tây) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1673/KH-CTĐ ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Cụm 

thi đua các huyện Miền Tây về việc kiểm tra các phong trào thi đua, thực hiện các 

chủ trương chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng và tổ chức Hội nghị sơ kết 

cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình báo cáo các nội dung như sau:   

I. VIỆC XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, THỰC 

HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

- Ngay từ đầu năm, trên cơ sở các văn bản, kế hoạch thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Sở Nội vụ, Ủy ban nhân 

dân huyện và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện đã căn cứ tình hình, điều kiện 

thực tế của địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ 

công tác Thi đua, Khen thưởng tới các khối giao ước thi đua các xã, thị trấn, các 

phòng ban, ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan 

Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện. 

- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 

ban hành các văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch triển khai công tác Thi đua, Khen 

thưởng năm 2022; Quyết định kiện toàn khối, cụm thi đua thuộc huyện năm 2022; 

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022; phát động phong trào thi đua cải cách hành 

chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nguyên Bình… 

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Tập trung đẩy mạnh 

các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng 

trong toàn xã hội; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch của Huyện ủy 

Bảo Lạc về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Tỉnh ủy. 

- Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và những biện pháp tổ chức 

các phong trào thi đua; Thực hiện việc xét khen thưởng, sơ kết, tổng kết các phong 

trào thi đua chuyên đề, đột xuất cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc 

trong lao động và thực hiện nhiệm vụ công tác... 

(có danh mục văn bản kèm theo) 
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Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trong 6 tháng đầu 

năm Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã tổ chức được 04 cuộc họp xét 

thành tích các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng các cấp. 

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Phát động phong trào thi đua năm 2022 

Đầu năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình phát động 

phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với 

chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, đẩy 

mạnh phát triển”. Hưởng ứng Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 

2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành, các đơn vị lực 

lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa 

bàn huyện Nguyên Bình đã tích cực tham gia hưởng ứng sôi nổi, bước đầu có được 

kết quả đáng kể như: Các đơn vị đã chủ động xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ 

chức phát động thi đua phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, kiện toàn các khối thi 

đua, tổ chức ký kết, đăng ký các danh hiệu thi đua trong đơn vị. 

Kết quả đăng ký thi đua: 

Đối với cá nhân: 

-  Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 05 cá nhân; 

-  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 201 cá nhân; 

-  Lao động tiên tiến: 1.205 cá nhân; 

-  Giấy khen: 380 cá nhân. 

Đối với tập thể: 

-  Cờ thi đua của UBND tỉnh: 06 tập thể; 

-  Tập thể lao động xuất sắc: 38 tập thể; 

-  Tập thể lao động tiên tiến:85 tập thể; 

-  Giấy khen: 50 tập thể. 

2.  Kết quả triển khai các phong trào thi đua chuyên đề 

2.1. Phong trào thi đua "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị 

bỏ lại phía sau" 

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không 

để ai bỏ lại phía sau" do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát động, đồng thời để 

phát huy trách nhiệm các cấp, các ngành với người dân trong thực hiện công tác 

giảm nghèo và vì người nghèo, huyện đã phát động phong trào thi đua đến các cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, chỉ đạo các đơn 

vị có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung phong trào thi đua, tổ chức tốt việc  

tuyên  truyền,  giáo dục  chính  trị  tư tưởng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cùng 

chung tay vì người nghèo. 
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Thường xuyên cập nhật thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, tạo điều 

kiện để người lao động được tiếp cận với các thông tin tuyển dụng. Chỉ đạo triển 

khai hướng dẫn thực hiện một số chính sách sửa đổi bổ sung về hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP; đẩy mạnh việc thông tin tuyển 

dụng lao động của các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh đến các địa 

phương; chỉ đạo phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và UBND các xã tổ 

chức 5 hội nghị tuyên truyền chính sách lao động việc làm, tư vấn tuyển dụng lao 

động tại các xã: Phan Thanh, Thành Công, Yên Lạc, Triệu Nguyên, Vũ Minh với 

160 người tham gia; phối hợp với Trường Cao đẳng Than Khoáng sản tổ chức Hội 

nghị tư vấn tuyển lao động đi làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 

sản Việt Nam tại 02 xã Hưng Đạo và Quang Thành với 25 lao động tham gia. Xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” tại 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. 

Đến nay, huyện đã giải quyết việc làm mới cho 829 người lao động, đạt 

127,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao (650 lao động), đạt 112,7% kế 

hoạch của huyện (735 lao động). 

2.2. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện 

ủy, Ủy ban nhân dân huyện phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ An 

ninh tổ quốc trên địa bàn huyện. Các tổ đã phát động trực tiếp đến các xóm để 

tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tích 

cực tố giác tội phạm. Qua đó đã tiếp nhận và hướng dẫn, giải quyết nhiều tin liên 

quan đến an ninh trật tự tại địa bàn phát động. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chủ 

tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích 

trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021. 

2.3. Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” 

Là phong trào chuyên đề trọng tâm, rộng khắp nhất; các cấp, ngành trên địa 

bàn huyện, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã vào cuộc, tất cả đều 

chung sức, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc xây dựng nông thôn mới. Thông 

qua phong trào đã có nhiều gương điển hình tiên trong hiến đất, thi đua phát triển 

kinh tế để vươn lên làm giàu. Qua đó, diện mạo nông thôn ở nhiều nơi đổi mới, cơ 

sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục củng cố, thu nhập và 

điều kiện sống của nhân dân từng bước cải thiện, nâng cao. Kết quả thực hiện các 

tiêu chí NTM tính đến 31/5/2022 như sau: 

- Số xã đạt 19 tiêu chí: 0 

- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí là 01 xã: xã Tam Kim. 

- Số xã đạt 10 – 14 tiêu chí là 03 xã gồm:  xã Minh Tâm, xã Vũ Minh, xã 

Thành Công. 
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- Số xã đạt 6 – 9 tiêu chí là 11 xã gồm: xã Thịnh Vượng, Hoa Thám, Hưng 

Đạo, Quang Thành, Thể Dục, Triệu Nguyên, Vũ Nông, Ca Thành, Yên Lạc, Phan 

Thanh, Mai Long. 

2.4.  Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát 

triển”do Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động, Uỷ ban nhân dân huyện đã phát động 

phong trào thi đua trong thực hiện các phong trào thi đua hàng năm, tiếp tục đẩy 

mạnh phong trào thi đua đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; Công tác xây dựng, rà 

soát, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển, đầu tư kinh doanh, như: 

Chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông  nghiệp  nông  

thôn;  chính  sách  hỗ  trợ  liên  kết  và  tiêu  thụ  sản  phẩm nông nghiệp; cơ chế, 

chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp,... được 

UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Song song với đó, nhằm cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách 

hành chính, kiến nghị UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành 

chính theo quy định đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, đất 

đai, tài nguyên, thuế,... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Thực 

hiện công bố TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, niêm yết công khai, đầy 

đủ, đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử của huyện, đạt 100%. 

2.5.  Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực 

hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. 

 Uỷ ban nhân dân huyện đã triển khai phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công 

vụ, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan đơn vị. Đa số cán bộ, công chức, viên 

chức có phong cách chuẩn mực về giao tiếp, kỹ năng hành chính đáp ứng trong 

thực thi nhiệm vụ, đặc biệt số cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một 

cửa các đơn vị. Việc tuyên truyền học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện luôn được các cấp Ủy đảng quan tâm, mỗi cán bộ, 

công chức, viên chức thực hành cam kết học tập theo gương Bác, nên trong năm 

không có tình trạng cán bộ, công chức vi phạm đạo đức lối sống. Trang phục cán 

bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ phù hợp với văn hóa công sở theo 

đúng quy định của Chính phủ. 

2.6. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng  các gương điển 

hình tiên tiến: luôn được các cấp Ủy đảng, chính quyền chú trọng thực hiện, nhiều 

gương điển hình tiên tiến trong thi đua sản xuất, thi đua thực hiện các phong trào 

do các ngành, các cấp phát động được khen thưởng, biểu dương 

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh, quốc phòng 
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 3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

(Từ chỉ tiêu số 1 đến 9 báo cáo theo Biểu số liệu đánh giá tiêu chí kèm theo 

báo cáo) 

3.2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATXH: 

Sáu tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Huyện ủy, Hội 

đồng nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 

sự cố gắng, nỗ lực của Nhân dân và lực lượng Công an, tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Công tác bảo vệ an ninh chính trị: Tiếp tục chỉ đạo tăng cường nắm tình 

hình trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an 

ninh trật tự. Sáu tháng đầu năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, 

Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của nhà nước 

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Phát hiện, xử lý 285 trường 

hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 38 phương tiện các loại, tước 03 

giấy phép lái xe, xử phạt hành chính số tiền 112.175.000đ. 

Xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông làm 02 người chết, 05 người bị thương, thiệt 

hại tài sản ước tính 230.000.000 triệu đồng (tăng 02 vụ, tăng 01 người chết, 03 

người bị thương so với cùng kỳ năm 2021). 

Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền, vận 

động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống 

nhân dân. Chỉ đạo lực lượng công an tham gia tích cực trong công tác phòng chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Hoạt động của đội ngũ công an chính quy tăng 

cường về làm trưởng Công an xã, thị trấn đạt được những thành tích cụ thể, góp 

phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong giữ gìn an ninh trật tự, 

an toàn xã hội tại cơ sở. 

3.3. Công tác tuyển quân và quân sự địa phương: 

- Công tác sẵn sàng chiến đấu: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy 

định đặc biệt là trực cao điểm dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán; Ngày giải 

phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 và trực 

SSCĐ bảo vệ Hội nghị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung 

Quốc lần thứ 7 tại tỉnh Cao Bằng. Xây dựng Kế hoạch tổ chức luyện tập các 

phương án SSCĐ bảo vệ cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm quân số trực bảo vệ hang 

và khu căn cứ chiến đấu của tỉnh tại xã Minh Tâm; tham gia trực tại Chốt kiểm 

dịch COVID-19, trung tâm cách ly tập trung phòng chống dịch của huyện; xây 

dựng Kế hoạch, nội dung và tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2022 

đúng theo kế hoạch. 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao dân quân cơ động năm 2022; chuẩn bị 

tốt các điều kiện cho diễn tập phòng thủ khu vực huyện, trong đó tổ chức khảo sát 

các vị trí đảm bảo cho diễn tập thực binh A4 tại thị trấn Nguyên Bình; chỉ đạo xây 

dựng các văn bản phục vụ diễn tập phòng chống thiên tai tại xã Ca Thành. 
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- Công tác huấn luyện: Cử cán bộ, chiến sỹ tham gia tập huấn Quân khu, Bộ 

CHQS tỉnh đúng, đủ thành phần. Trong đó, tập huấn quân sự Quân khu 02 đồng 

chí, thời gian 05 ngày; tham gia tập huấn binh chủng tại Quân khu 01 đồng chí, 

thời gian 03 ngày; tham gia tập huấn quân sự tại Bộ CHQS tỉnh 06 đồng chí, thời 

gian 05 ngày, kết quả khá… Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô 

hình vật chất chuẩn bị huấn luyện được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định. 

- Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục QP&AN: Tổ 

chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2022 với 55 tân binh, đồng thời đón các 

quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương bảo đảm an toàn, nhanh 

gọn và đúng quy định. Thực hiện đúng quy định về miễn nhiệm, bổ nhiệm, giải 

gạch cho lực lượng DBĐV; chỉ đạo các địa phương rà soát, báo cáo nguồn thanh 

niên lứa tuổi 17 sẵn sàng nhập ngũ; hướng dẫn làm hồ sơ dự thi vào các trường đại 

học trong quân đội cho các em học sinh THPT trên địa bàn với 18/20 hồ sơ đạt yêu 

cầu; tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 được 35 

đồng chí (có 02 đồng chí xuất sắc, 09 đồng chí xếp loại giỏi, 12 đồng chí xếp loại 

khá và 12 đồng chí xếp loại trung bình). 

3.4. Thực hiện công tác cải cách hành chính: 

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; kế hoạch kiểm 

tra việc thực hiện công tác CCHC tại các xã, thị trấn; kế hoạch tuyên truyền công 

tác CCHC; xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện CCHC trong 

toàn huyện; ban hành kế hoạch đào tạo, bồi  dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2022; Chỉ thị về đẩy mạnh công tác CCHC; kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị 

trí công tác năm 2022; ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành 

chính, kỷ luật công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; họp 

hội đồng đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các xã, thị trấn năm 2021, hoàn thiện 

thủ tục đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể 

có thành tích trong thực hiện cải cách hành năm 2021. 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành 

chính gắn với chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 -2025. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính 

gắn với chuyển đổi số huyện Nguyên Bình, giai đoạn 2021 -2025 tới toàn thể cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và Nhân dân trong 

huyện với khẩu hiệu “Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số 

góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân 

trên địa bàn huyện Nguyên Bình, giai đoạn 2021 -2025”. 

3.5. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước 

- Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí: Tổ chức thực hiện việc 

tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham 

nhũng được đẩy mạnh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động 

của các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể và nhân dân. Tổ chức triển khai đến 

mọi đảng viên trong toàn đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình 
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hành động phòng, chống tham nhũng và từng cá nhân cam kết không tham nhũng 

và kiên quyết chống tham nhũng lãng phí. 

- Thực hiện kê khai tài sản thu nhập cá nhân lần đầu năm 2022 theo quy định 

(06 công chức mới tuyển dụng thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu). 

- Tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Bộ Chính trị chuyên chuyên đề năm 2021 về " Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" 

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh: (Cuối năm đánh giá). 

- Tổ chức đoàn thể vững mạnh: (Cuối năm đánh giá). 

III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN 

THƯỞNG 

1. Việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng 

Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước 

rộng khắp trong toàn huyện với trọng tâm là tập trung mọi nguồn lực, triển khai 

đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết 

của Đảng bộ huyện nhằm giải quyết các khó khăn trong từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương; Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch giao từ đầu năm tổ chức phát động phong 

trào thi đua chuyên đề, đột xuất gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương 

phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham 

mưu kiện toàn Khối giao ước thi đua các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, cơ 

quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; phân công trách nhiệm cụ thể 

của Trưởng khối, phó khối. Tiếp tục kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng và Hội đồng Sáng kiến huyện phù hợp với yêu cầu mới của nhiệm vụ, đồng 

thời tổ chức việc đăng ký giao ước thi đua giữa các cá nhân, tập thể. 

Trong 6 tháng đầu năm huyện đã triển khai tổ chức có hiệu quả các phong 

trào thi đua do Trung ương, của tỉnh, huyện phát động. Công tác khen thưởng được 

các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở chú trọng, quan tâm, việc tổ chức bình xét 

khen thưởng thực hiện theo đúng luật, đúng quy trình, đảm bảo chính xác, đúng 

đối tượng, khen thưởng kịp thời. Kết quả khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2022 

như sau: 

2. Kết quả đạt được: 

Khen thưởng cấp Trung ương, cấp tỉnh: 

- 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Có 03 cá nhân, 08 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 

11 tập thể được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Thành tích công tác 
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năm 2021); 01  tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các 

phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề. 

 Khen thưởng cấp huyện: 

* Khen thưởng thường xuyên: 

- Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 143 cá nhân. 

- Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 18 cá nhân. 

- Tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" cho 40 tập thể. 

- Tặng giấy khen cho 32 tập thể và 86 cá nhân. 

* Khen thưởng chuyên đề, đột xuất: cho 15 tập thể và  32 cá nhân. 

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHỐI, CỤM THI ĐUA THUỘC HUYỆN 

Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn 

các khối, cụm thi đua thuộc UBND huyện Nguyên Bình. Trên cơ sở Quyết định 

các khối thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của từng khối, cụm thi 

đua, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của khối, Tổ chức đăng ký thi đua giữa 

các đơn vị trong khối thi đua. 

Thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2022 do các cấp phát động, các 

đơn vị trong khối thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai rộng khắp. Quá 

trình triển khai đã góp phần khích lệ, động viên cán bộ và nhân dân các dân tộc thi 

đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 

phòng. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác Thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những 

kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã 

hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố vững chắc thế trận an ninh, quốc phòng và 

trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua kết quả cho thấy nhiều cơ quan, đơn vị đã 

có sự chuyển biến về nhận thức đối với công tác Thi đua, Khen thưởng trong phạm 

vi đơn vị, địa phương phụ trách, công tác ban hành, triển khai, thực hiện các văn 

bản quản lý Nhà nước về công tác Thi đua, khen thưởng đã được chú trọng thực 

hiện đúng theo quy định; việc tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức phụ trách 

công tác Thi đua, khen thưởng đã có hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao nhận 

thức về ý nghĩa, mục đích của phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua 

được phát động rộng rãi giúp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ 

lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân xác định rõ thi đua là một 

trong những biện pháp phát huy nội lực của toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa 

bàn huyện nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Tồn tại: 

- Công tác phát động các phong trào thi đua thường xuyên, ngắn ngày tại các 

cơ quan, đơn vị còn hạn chế, việc giới thiệu, xây dựng và nhân rộng gương điển 
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hình tiên tiến chưa được thực hiện thường xuyên. Một số ít cơ quan, đơn vị chưa 

quan tâm sát sao, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nên 

hiệu quả thực hiện phong trào thi đua chưa cao. 

- Việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện công tác Thi đua, khen 

thưởng từ cấp huyện đến cơ sở chưa được thường xuyên. Việc bình xét khen 

thưởng của một số khối thi đua còn biểu hiện nể nang, các văn bản trình đề nghị 

khen thưởng đôi khi chưa được thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn. 

- Công tác thông tin, báo cáo định kỳ của một số cơ quan, đơn vị chưa được 

thường xuyên và kịp thời. 

3. Nguyên nhân: 

Cấp uỷ, chính quyền một số địa phương chưa nhận chưa thực sự quan tâm 

chỉ đạo sát sao các hoạt động Thi đua, khen thưởng; Việc triển khai, thực hiện các 

văn bản chỉ đạo về Thi đua, khen thưởng của các cơ sở còn chậm; công tác thi đua, 

khen thưởng chưa thực sự đi sâu, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân do vậy chưa 

phát huy được sức mạnh tổng hợp để nâng cao năng suất, chất lượng công tác và 

lao động; nhiều phong trào thi đua còn bị xem nhẹ. 

Cán bộ phụ trách Thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành chủ yếu kiêm 

nhiệm; cán bộ phụ trách công tác Thi đua, khen thưởng cấp huyện còn phải kiêm 

nghiệm khá nhiều công việc dẫn đến hạn chế về nghiệp vụ hoạt động công tác Thi 

đua, khen thưởng. 

Các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng từ cấp huyện đến cơ sở chưa 

phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình đối với các phong trào, chưa đi sâu, đi 

sát chỉ đạo các Khối, cụm thi đua được phụ trách. 

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Phương hướng, nhiệm vụ: 

- Tiếp nhận hồ sơ, Quyết định khen thưởng năm học 2021 - 2022 ngành 

Giáo dục và Đào tạo; 

- Tổ chức đăng ký giao ước thi đua và các chỉ tiêu thi đua, kiện toàn Khối 

giao ước thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo; 

- Chú trọng công tác khen thưởng đột xuất, chuyên đề; khen thưởng, động 

viên kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua đột 

xuất, ngắn ngày… 

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm và các phong trào thi 

đua ngắn ngày chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; 

-  Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, các xã, thị trấn chú trọng đẩy 

mạnh thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến 

trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng để tuyên truyền, 

nhân rộng. 
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- Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động công tác Thi 

đua, khen thưởng Khối giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn, các phòng, ban, 

ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động, các 

hoạt động của Cụm thi đua các huyện Miền Tây, tỉnh Cao Bằng. 

- Tổng kết phong trào thi đua và tổng hợp kết quả đề nghị khen thưởng năm 

2022. 

2. Các giải pháp thực hiện: 

-  Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn sơ kết, tổng kết việc thực 

hiện các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt chế độ thông tin 

báo cáo; trú trọng, quan tâm công tác chỉ đạo, lãnh đạo phong trào thi đua và công 

tác khen thưởng. 

- Tăng cường hoạt động các cụm, khối giao ước thi đua; thực hiện tốt công 

tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất và các hình thức khen thưởng 

khác  theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng. 

- Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp Uỷ, hoạt động chỉ đạo điều hành của 

các cấp chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  và các Đoàn thể 

chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức thi đua, vận 

động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 

nước tạo ra phong trào quần chúng sôi nổi tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi 

các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2022. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai các phong trào thi đua, thực hiện các 

chủ trương, chính sách pháp luật về công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu 

năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Nguyên Bình./. 

Nơi nhận:                             
- Ban Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ; 

- UBND huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa An;  

- T.T Huyện ủy; 

- T.T HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                                   

- Phòng Nội vụ; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV.                                                                                                                      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Nguyên Phong 
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