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BÁO CÁO 

Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021,  
phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

 

Kính gửi: Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 1560/SNV-TĐKT ngày 17/11/2021 về việc hướng 

dẫn thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. Ban Dân tộc báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 

năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 cụ thể như sau: 

Phần I 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO  

THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2021 

Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà 

nước về công tác dân tộc, có nhiệm vụ phối hợp với các Sở, Ban ngành, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc 

và chương trình do Ban làm thường trực; Về tổ chức bộ máy, Ban Dân tộc có 05 

phòng chuyên môn với tổng số cán bộ công chức cơ quan là 29 biên chế cùng 02 

hợp đồng (lái xe), trong đó 19 nam, 12 nữ. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Dân tộc luôn nhận được sự chỉ 

đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm hướng dẫn của Ban 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

kịp thời của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong công tác thi đua, khen thưởng, cùng 

với sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, sự nỗ lực quyết tâm thi đua phấn đấu 

của cán bộ công chức và sự đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ.  

Tuy nhiên, do kinh phí dành cho công tác khen thưởng còn hạn hẹp, 

việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao còn nhiều hạn chế nên kết quả 

các hoạt động chưa được cao. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

yêu nước và công tác khen thưởng: 

- Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác Thi đua - Khen thưởng, cấp 

Uỷ và Lãnh đạo Ban luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, coi 

đây là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn thách thức để 
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thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thực hiện nghiêm túc các 

văn bản chỉ đạo của UBDT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh, Khối thi đua Tham mưu tổng hợp.  

- Ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng theo các văn bản 

chỉ đạo của tỉnh, bộ, ngành như: Kế hoạch số 10/KH-BDT ngày 04/02/2021 về 

Kế hoạch công tác thi đua, tổng hợp năm 2021; Kế hoạch số 08/KH-BDT ngày 

03/02/2021 về Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến năm 

2021; Văn bản số 68/BDT-VP ngày 18/02/2021 về việc đăng ký thi đua, khen 

thưởng năm 2021; Báo cáo số 146/BC-BDT ngày 14/7/2021 về Báo cáo sơ kết 

phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo số 217/BC-BDT ngày 25/10/2021 về 

Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2021. 

- Kết quả đổi mới: Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các các 

phong trào thi đua, công tác khen thưởng của cơ quan, đồng thời hướng dẫn 

triển khai đến các phòng chuyên môn, cán bộ công chức đầy đủ các văn bản chỉ 

đạo của cấp trên. Các phong trào được duy trì thường xuyên, đáp ứng yêu cầu 

công tác đề ra; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình 

tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như Chỉ thị 

số 09-CT/TU của Tỉnh ủy nhằm tổ chức phát động các phong trào thi đua với 

các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí 

cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức, nội dung các 

phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn nên đã tạo được khí 

thế thi đua, sáng tạo vượt khó của các tập thể, cá nhân trong toàn cơ quan, tạo 

động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng 

cơ quan trong sạch vững mạnh. 

- Việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 

tại Ban luôn được thực hiện nghiêm túc và kịp thời. 

- Công tác xét và công nhận sáng kiến của Ban được thực hiện đúng trình 

tự và đảm bảo tính công khai minh bạch. 

- Trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh không có đơn thư khiếu nại về công 

tác Thi đua - Khen thưởng. 

2. Kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước  

- Để cụ thể hóa các nội dung của giao ước thi đua, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ 

chức đăng ký thi đua cho các tập thể, cá nhân của cơ quan theo đúng quy định. 

Kết quả có 5/5 tập thể phòng đăng ký danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 

31/31 cá nhân đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 13/31 cá nhân đăng ký 

danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; 01 cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ 

thi đua cấp tỉnh” và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. 
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- Hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt 

mức các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021 đã có 5/5 phòng 

thuộc Ban đã ký kết giao ước thi đua cam kết thực hiện hoàn thành xuất sắc các 

nội dung đã đăng ký thi đua năm 2021. 

- Việc phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua toàn diện và các 

đợt thi đua có tác dụng tích cực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ 

quan: Một số nội dung về văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; chất 

lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được nâng 

lên; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, đời sống 

của đồng bào ngày càng được cải thiện; các giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp 

trong đồng bào dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy; công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được nâng lên; đội ngũ 

cán bộ đồng bào dân tộc không ngừng củng cố, phát triển về số lượng, từng 

bước nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quốc 

phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, qua 

đó tạo niền tin vững chắc cho đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng 

cố khối đại đoàn kết các dân tộc. 

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua hoàn thành toàn diện các 

nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, đồng thời phát động thi đua lập 

thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thi đua thực hiện 

tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” giai 

đoạn 2021 – 2025; thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả hội nhập quốc tế”; hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, 

hưởng ứng ngày môi trường thế giới; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; phong trào đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 30 

năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021), phong trào thi đua 

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025;… 

- Kết quả triển khai phong trào thi đua kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh 

Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021): 

+ Ban Dân tộc tỉnh đã tiến hành phát động và triển khai phong trào thi đua 

chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 

01/10/2021) bằng những hình thức mới, sáng tạo, phong phú, làm cho phong 

trào thi đua trở nên sôi động, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và thực hiện đúng 

quy trình, thủ tục đảm bảo công khai, dân chủ và công bằng. Thực hiện lồng 

ghép đợt thi với các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề đã và đang 

triển khai trong cơ quan; 
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+ Hưởng ứng đợt thi đua, CBCC Ban Dân tộc đã chủ động, tích cực, sáng 

tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2021; 

+ Qua việc quán triệt, phát động, tuyên truyền các nội dung của đợt thi 

đua, nhìn chung cán bộ công chức Ban Dân tộc đã có sự chuyển biến mạnh mẽ 

về nhận thức và hành động trong quá trình công tác; 

+ Tổng kết đợt thi đua, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tặng giấy khen cho 02 

tập thể và 06 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua. 

- Những hoạt động quan trọng góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã 

hội của đất nước nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng cụ thể như sau: 

+ Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê 

duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030: Phối hợp với các sở ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. Qua 

rà soát, tỉnh Lào Cai đã có văn bản báo cáo và đề nghị Ủy ban Dân tộc, các Bộ, 

ngành TW xem xét trình Thủ tướng Chính phủ, bố trí vốn để thực hiện Chương 

trình trong giai đoạn 2021-2025 là 4.648,689 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát 

triển 2.442,807 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 2.205,883 tỷ đồng. 

+ Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện rà soát xã, thôn vùng III, II, 

I giai đoạn 2021-2025. Kết quả rà soát có 70 xã khu vực III, 4 xã khu vực II, 64 

xã, phường khu vực I, 605 thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 

33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân 

định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai 

đoạn 2021-2025. 

+ Xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai 

đoạn 2021 - 2025 theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg: 

Sau khi rà soát, tỉnh Lào Cai có 05 thành phần dân tộc được xác định là dân tộc 

còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, trong đó: Có 01 dân tộc thuộc 

nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù, 04 dân tộc thuộc nhóm dân tộc còn gặp 

nhiều khó khăn, cụ thể: Nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn (04 dân tộc): Dân 

tộc Mông, Dân tộc Hà Nhì, Dân tộc Phù Lá, Dân tộc La Chí; Nhóm dân tộc có 

khó khăn đặc thù (01 dân tộc): Dân tộc Bố Y (dân tộc có dân số dưới 10.000 

người). 

+ Tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. 

+ Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực các chính sách dân tộc 

như chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016; 



5 

 

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 

2016-2025 theo Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016; Chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ; Bộ dữ liệu các dân tộc thiểu số; Đề án giảm 

thiểu thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015; 

Thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và vận động 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020”; Quyết định số 

1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 

“Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”; 

Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Thực 

hiện cấp một số ấn phẩm báo tạp chí cho vùng DTTS và Miền núi, vùng đặc biệt 

khó khăn giai đoạn 2019-2021”;... 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức thanh tra việc thực hiện các chính 

sách dân tộc tại huyện Bắc Hà; kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại 

các huyện Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương. 

+ Công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc đã được triển khai thực 

hiện trên tất cả các nội dung và đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần tích cực 

trong việc quản lý, chỉ đạo, tiết kiệm chi phí, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 

năng nghiệp vụ; Các phần mềm ứng dụng được khai thác hết các chức năng áp 

dụng trong toàn đơn vị, cụ thể như: Phần mềm đánh giá cán bộ công chức, phần 

mềm Hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành, phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ 

công chức; Tổ chức đánh giá nội bộ việc thực hiện các quy trình công việc theo 

tiêu chuẩn chất lượng ISO thuộc Ban. 

+ Trong năm 2021, Ban Dân tộc đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; triển khai, thực hiện có hiệu quả các 

phần mềm ứng dụng mang lại hiệu quả cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ; Duy 

trì, phát triển hoạt động cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc, đảm bảo chất lượng 

các tin, bài viết... 

 + Công tác xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội từ thiện: Thường 

xuyên tổ chức kiểm tra, thăm nắm tình hình và phối hợp với chính quyền xã phụ 

trách trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có biện pháp và đề xuất xử lý 

những vấn đề bất thường phát sinh. Năm 2021, Ban đã tặng 200 chiếc chăn bông 

và quần áo cho 200 hộ nghèo của xã Dền Thàng, huyện Bát Xát; hỗ trợ trường 

mầm non xã Dền Thàng 20 chăn bông và nhiều quần áo, mũ len cho các cháu; 

tặng Trường THCS bán trú xã Dền Thàng 30 chăn bông cho các cháu học sinh 

bán trú và 5 triệu đồng tiền mặt để nhà trường mua xi măng đổ 150m2 sân bê tông 

mở rộng khu nhà ăn cho học sinh bán trú của trường; tặng học bổng cho học sinh 

Trường Phổ thông DTBT THCS Trung Chải huyện Sa Pa trị giá 01 triệu đồng; 
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tặng quần áo, tất cho học sinh Trường Tiểu học Trung Chải trị giá 1,2 triệu 

đồng… với tổng trị giá trên 45 triệu đồng. 

- Công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến của Ban luôn 

được chú trọng và tổ chức triển khai đến từng cán bộ công chức. Các tin, bài 

giới thiệu về gương điển hình tiên tiến của Ban đều được đăng trên cổng thông 

tin điện tử của cơ quan. 

- Tham gia nghiêm túc, đầy đủ các hoạt động của khối thi đua, đặc biệt là 

Giải thể thao Khối Tham mưu tổng hợp được tổ chức trong tháng 10/2021, Ban 

đã hưởng ứng nhiệt tình và đạt được nhiều kết quả cao trong các nội dung thi 

đấu Cầu lông và Bóng bàn. 

- Nội dung đổi mới trong các phong trào thi đua: Kết hợp giữa các đoàn 

thể chính trị trong cơ quan như Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ... với sự tham 

gia của lãnh đạo Ban trong các chương trình hướng về cơ sở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số còn khó khăn: Vận động quyên góp sách vở, quần áo, chiếu, quạt 

treo tường, bánh kẹo,... cho các nhà trường và học sinh vùng đặc biệt khó khăn.  

3. Công tác khen thưởng 

- Trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể 

như sau: 

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp phát triển các dân tộc” cho 07 cán bộ, công chức Ban (Quyết định số 

644/QĐ-UBDT ngày 28/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT); 

+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Chi bộ Ban Dân tộc 

tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

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

cách Hồ Chí Minh; 

+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất 

sắc giai đoạn 2019 – 2020; 

+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh Lào Cai” đối với 12 cán bộ, công chức Ban Dân tộc; 

+ Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 01 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

+ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 02 tập thể và 14 cá nhân 

đã có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; 

- Đánh giá: Việc tôn vinh, biểu dương khen thưởng, nhất là khen thưởng 

đột xuất cho các cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đã tạo ra phong 
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trào thi đua sôi nổi trong các hoạt động của cơ quan, nâng cao chất lượng công 

tác, chất lượng làm việc của cán bộ, công chức và người lao động, từ đó phấn 

đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao thực hiện năm 2021. 

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến 

- Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân 

rộng gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Ban Dân tộc đã ban hành các kế hoạch 

như: Kế hoạch số 08/KH-BDT ngày 03/02/2021 về Kế hoạch xây dựng và nhân 

rộng gương điển hình tiên tiến năm 2021; Kế hoạch số 77/KH-BDT ngày 

16/9/2021 về Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 

2021-2025 (theo kế hoạch của UBND tỉnh). 

- Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo sát sao các phòng chuyên môn và cán bộ phụ 

trách làm tốt công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, đồng thời khuyến 

khích nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong nội bộ cơ quan, cụ thể là tại 

các phòng chuyên môn nhằm tạo khí thế, động lực cho cán bộ công chức hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 

5. Đánh giá tổng quát, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm 

Trong năm 2021, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã luôn quan tâm chỉ đạo công 

tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ chính trị. 

+ Cơ quan đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi 

đua, đồng thời ký kết giao ước thi đua khối.  

+ Đẩy mạnh, tăng cường và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về công tác dân tộc; chỉ đạo kiểm tra, phối hợp với các huyện, các ngành 

liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.  

+ Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan để tổ chức 

triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh, UBND tỉnh phát động. 

Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn của Ban, có sự lãnh 

đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và được sự hưởng ứng 

tham gia nhiệt tình của cán bộ công chức trong cơ quan; 

+ Thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ; sắp xếp ổn định 

bộ máy làm việc; luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCC được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý Nhà nước; tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị 

quyết của các cấp ủy Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước. 

Qua việc phát động phong trào thi đua, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt 

tình, có tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, có 
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tác động mạnh mẽ tích cực đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

của cơ quan, góp phần thực hiện tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ 

quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn. 

Cuối năm, cơ quan đã vinh danh 01 cá nhân và 01 tập thể phòng là gương 

điển hình tiên tiến, đồng thời đề nghị Trưởng khối khen thưởng. 

Một số tồn tại, hạn chế: công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình 

tại cơ quan hiệu quả chưa được như mong muốn. 

Nguyên nhân: một số cán bộ công chức cơ quan chưa chú trọng trong 

việc tham gia các phong trào. 

Bài học kinh nghiệm: 

- Thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua với định 

hướng rõ những nội dung, mục tiêu, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

- Công tác khen thưởng phải gắn liền với kết quả của phong trào thi đua, 

và thi đua là cơ sở của việc khen thưởng; dựa trên nền tảng của phong trào thi 

đua mới có thể lựa chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất 

để khen thưởng; khen thưởng phải chính xác, công bằng, công khai và kịp thời 

mới có tác dụng động viên, nêu gương và góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua 

phát triển liên tục. 

 5. Kiến nghị đề xuất 

 Đề nghị Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ nâng cao cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, 

đơn vị. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP, THỰC HIỆN PHONG 

TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2022 

1. Phương hướng, nhiệm vụ 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung chương trình, kế hoạch công 

tác thi đua khen thưởng năm 2022, các văn bản về thi đua, khen thưởng. 

- Phát huy những kết quả đạt được, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với 

các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện phong trào thi đua đặc biệt, khắc phục 

khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua toàn diện năm 2022. 

 - Tổ chức bình xét, biểu dương và đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương 

cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.  

 - Tiếp tục xây dựng điển hình tiên tiến, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng 

điển hình tiên tiến trong toàn cơ quan. 
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 - Tổ chức tổng kết công tác thi đua, đánh giá kết quả đạt được, xét công 

nhận sáng kiến, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua toàn diện năm 2022. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ thi đua do Khối tham mưu tổng hợp phát động. 

 2. Các giải pháp thực hiện 

 - Phát huy những kết quả đạt được, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với 

các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các phong trào thi đua, khắc phục khó 

khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

 - Tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy định về công tác thi đua khen 

thưởng của cấp trên và các cơ quan chuyên môn để tuyên truyền phổ biến đến 

toàn thế cán bộ công chức nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về công tác 

thi đua, khen thưởng; 

 - Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng theo đúng quy trình; Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 

năm làm cơ sở cho việc bình xét thi đua, xét công nhận sáng kiến trước khi xét 

khen thưởng, bình xét thi đua cá nhân trước khi bình xét thi đua cho tập thể.  

Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 

năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                                                    
- Như trên; 
- Sở Nội vụ (Trưởng khối TMTH); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các đoàn thể CT-XH cơ quan; 
- Các phòng CM thuộc Ban; 
- Lưu: VT, TĐKT.  

 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

Trần Phùng 
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