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BÁO CÁO 

Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

 

 Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến rất phức tạp, 

tốc độ lây nan nhanh, khó dự báo đã tác động mạnh đến mọi mặt kinh tế - xã hội 

và đời sống của Nhân dân; song, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của 

tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào 

cuộc tích cực với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của cộng 

đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện; các phong trào thi đua yêu nước do 

trung ương, tỉnh và huyện phát động luôn được các cấp, các ngành, các tầng lớp 

Nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, tích cực khắc phục khó khăn, ra sức 

thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, 

hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 
 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2021 
 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, phát động phong trào thi đua 

Huyện ủy - HĐND - UBND huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo 

tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp 

tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; bám sát nhiệm vụ được giao trong 

chương trình, kế hoạch công tác, nhất là Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 

15/01/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021; từ đó đề ra chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp, tạo động lực và sức mạnh 

tổng hợp, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026.  

Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện đã thực hiện kịp thời việc chia khối 

thi đua; tổ chức phát động thi đua; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế 

hoạch, chương trình, giải pháp cụ thể, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới 

nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; thực hiện tốt 4 

khâu trong công tác thi đua, khen thưởng đó là: “Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết 

- Nhân điển hình tiên tiến”. Xây dựng tiêu chí đánh giá và phân bổ chỉ tiêu bình 

xét thi đua cho các cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó, các đơn vị cụ thể hoá các tiêu 

chuẩn thi đua, đề ra tiêu chí, tiêu thức, biểu điểm để đánh giá, xếp loại thi đua; 

suy tôn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và trình cấp 
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trên khen thưởng; tích cực chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền về các phong trào thi 

đua, tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, 

biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc và gương người tốt, việc tốt. 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2021, Hội đồng thi đua khen thưởng 

huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện 

tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động 

phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng 

huyện Trực Ninh vững mạnh và phát triển”. 

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND 

tỉnh phát động, trọng tâm là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt nam hội nhập và phát triển”, phong 

trào “ Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công” phong trào 

“Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cả 

nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-

19”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện 

văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”, phong trào “Phát huy sức mạnh của cả hệ 

thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục 

tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2026”; gắn phong trào thi đua yêu nước với việc 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong 

trào thi đua được phát động và triển khai thường xuyên, sâu rộng ở các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính 

quyền. đoàn thể, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; coi trọng thi đua lao 

động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với cải thiện môi trường kinh 

doanh, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của 

Nhân dân. 

Các cơ quan, đơn vị đã có sự đổi mới trong tổ chức các phong trào thi đua 

với nhiều hình thức thi đua đa dạng, phong phú, nội dung thi đua gắn với việc 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng cơ quan, đơn vị, các lĩnh 

vực trọng yếu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Hình thức thi 

đua tiếp tục được đổi mới, mở rộng; công tác tuyên truyền, giáo dục được quan 

tâm chỉ đạo, phát huy tác dụng tích cực trong việc nâng cao nhận thức trong cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, từ đó, thu hút được 

đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tích cực và tự giác tham gia các 

phong trào thi đua. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều nhiệm vụ, công trình, 

dự án được hoàn thành trước kế hoạch mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực 

trong lao động sản xuất, trong đời sống xã hội của Nhân dân, góp phần hoàn 

thành và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021. 

II. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 

1. Công tác phòng chống dịch Covid-19 

Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 

của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả 

nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch 

Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng trung 
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ương và Chủ tịch UBND tỉnh phát động; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 được triển khai quyết liệt, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất 

là ý thức tự giác chấp hành và tham gia của các tầng lớp Nhân dân; thực hiện đầy 

đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; chuyển công tác phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ với tinh thần chủ động, bình tĩnh, bản lĩnh, linh hoạt 

trong xử lý các tình huống diễn biến của dịch bệnh; không chủ quan lơ là song 

cũng không quá hoang mang, lo lắng. 

2. Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

2.1. Lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

Nhiều phong trào thi đua được phát động, hưởng ứng và tổ chức thực hiện 

có hiệu quả; nổi bật là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới”, “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; "Chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây 

dựng cánh đồng lớn", “Gia đình nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 

kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn 

dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động có hiệu 

quả các nguồn lực về vốn, lao động, đất đai cho phát triển sản xuất kinh doanh, 

tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp cho các hộ 

nông dân vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng.  

Giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản 2.157 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, 

bằng 102,9% so với cùng kỳ; giá trị sản phẩm/ha canh tác đạt 126,5 triệu đồng, 

bằng 100,8% so với cùng kỳ; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 25.584 tấn, bằng 

100,4% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản 9.010 tấn, bằng 

108,5% so với cùng kỳ. Hình thành nhiều mô hình trong liên kết tổ chức sản xuất, 

tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị và các vùng sản xuất chuyên canh 

tập trung cho hiệu quả kinh tế cao, với 41 cánh đồng mẫu lớn, diện tích 1.574 ha; 

trong đó diện tích liên kết theo chuỗi với các doanh nghiệp 1.083 ha. Có thêm 7 

sản phẩm của 05 cơ sở sản xuất tại 04 xã, thị trấn được UBND tỉnh quyết định 

công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. 

Các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí 

trong xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, hướng tới 

mục tiêu xây dựng “Miền quê đáng sống”; đến nay, toàn huyện có 10 xã, thị trấn 

được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, đạt 

47,6%; 30 thôn, xóm, tổ dân phố thuộc 20 xã, thị trấn được Chủ tịch UBND 

huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 11 xã, thị trấn còn lại đã 

hoàn thiện hồ sơ và đang tích cực hoàn thiện thực địa đề nghị thẩm định, công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

2.2. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường 

Công tác quản lý đất đai có chuyển biến tích cực, các vi phạm về đất đai, 

khai thác tài nguyên trái phép được phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời; công tác 

giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện đúng quy định, đáp ứng tiến độ 
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thực hiện các dự án trên địa bàn, phong trào hiến đất làm giao thông được Nhân 

dân đồng tình hưởng ứng với trên 1000 hộ tham gia hiến đất, diện tích đất hiến 

hàng nghìn m2 đất thổ cư, thổ canh để cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488B, đường 

Khang - Thuận, đường Trực Đại - Trực Thái, đường trục Trực Cường và đường 

Cổ lễ - Trung Đông. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi 

trường tiếp tục được đẩy mạnh gắn với các phong trào như: “Hành động để giảm 

thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; phong trào ”Chống rác thải nhựa”; “Nói không 

với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, từ chối sản phẩm không thể tái sử dụng”… 

đã góp phần từng bước thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ sử dụng sản phẩm nhựa 

dùng một lần sang các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Công tác thu gom, 

xử lý rác thải được quan tâm, rác thải trên các tuyến đường, dưới lòng kênh được 

thu gom, xử lý kịp thời, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt 95%.  

2.3. Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và xây dựng 

Các phong trào thi đua tiêu biểu: “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và 

phát triển”, “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, 

“Doanh nghiệp thân thiện với môi trường” gắn với triển khai “Chương trình đưa 

hàng Việt về nông thôn” và cuộc vận động “Người Việt Nam tự hào dùng hàng 

Việt Nam”... được phát động liên tục trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất.  

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển; giá trị sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6.351 tỷ đồng, đạt 105,5% kế hoạch, 

bằng 109,1% so với cùng kỳ; giá trị hàng xuất khẩu 476 triệu USD, đạt 146,9% kế 

hoạch, bằng 164,7% so với cùng kỳ (chiếm 18,1% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh). 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.407 tỷ đồng, bằng 

108,2% so với cùng kỳ. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là 

hạ tầng giao thông, thủy lợi và các khu đô thị, khu dân cư tập trung, tạo diện mạo 

mới, động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng vốn đầu tư ngân sách nhà 

nước trên địa bàn 318,3 tỷ đồng, bằng 101,2% so với cùng kỳ. 

2.4. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng 

Phong trào “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh 

cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế”; “Đồng hành cùng người 

nộp thuế”; “Hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả trong giao dịch thu, chi 

NSNN”; xây dựng hình ảnh “Người kiểm ngân liêm khiết”, “Người cán bộ kế 

toán giỏi”, … đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực tài chính, 

ngân hàng. 

Thu ngân sách trên địa bàn vượt 6,3% dự toán, tăng 33,2% so với cùng kỳ; 

trong đó thu cân đối trừ tiền sử dụng đất vượt 8,3% dự toán, tăng 4,5% so với 

cùng kỳ, đảm bảo cân đối ngân sách cả 2 cấp huyện, xã; chi ngân sách tiết kiệm, 

hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi thường xuyên, đột xuất, nhất là chi 

cho công tác phòng chống dịch bệnh và an sinh xã hội. 
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Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động 

ổn định, an toàn, hiệu quả; các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư được huy động, 

đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận các nguồn vốn vay, nhất 

là các nguồn vốn vay ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển sản xuất kinh doanh, 

giải quyết việc làm, hạn chế tình trạng tín dụng đen phát triển; tổng dư nợ Ngân 

hàng Nông nghiệp & PTNT đạt 1.318 tỷ đồng, bằng 105,7% so với cùng kỳ; 

Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 320,6 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ.  

3. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa- xã hội 

3.1. Lĩnh vực văn hóa, thể thao 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây 

dựng đời sống văn hoá cơ sở; xây dựng gia đình văn hóa, thô, xóm, tổ dân phố 

văn hóa, cơ quan văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, 

lễ hội, khôi phục nét đẹp văn hoá truyền thống phát triển mạnh mẽ, được đông 

đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham 

gia. Tổng kết công tác xây dựng đời sống văn hóa, cấp bằng văn hóa cho 23 cơ 

quan; đến nay toàn huyện có 100% thôn, xóm, tổ dân phố, 100% cơ quan, 100% 

trạm y tế và 88,6% trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 83,6% đơn vị được công 

nhận đơn vị giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, nhiều năm liên tục; 95% gia 

đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.  

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,“Khỏe 

để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được duy trì; thể thao quần chúng và thể thao 

thành tích cao, tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng; tỷ lệ người dân 

tham gia tập thể dục thường xuyên đạt trên 60%  

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đẩy mạnh các phong trào thi 

đua, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh diễn ra trên địa bàn 

huyện, nhất là tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

3.2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện”, “Xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Sáng- 

xanh - sạch - đẹp - an toàn”... gắn với các cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, 

trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được 

ngành giáo dục triển khai đồng bộ và rộng khắp. Chất lượng giáo dục toàn diện, 

giáo dục mũi nhọn được duy trì, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc 

gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn được quan tâm; năm học 2020 - 2021, thi 

học sinh giỏi khối 9 đạt giải Nhất, xếp thứ 2/10 huyện, thành phố; 09 trường học 

được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, 09 trường được công nhận 

và công nhận lại đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, 05 trường được công nhận 

thư viện trường học tiên tiến; đến nay toàn huyện có 60/64 trường đạt chuẩn quốc 

gia; 54/64 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; 21/21 trường tiểu học và 

11/22 trường THCS có thư viện trường học tiên tiến; Phòng GD và ĐT xếp thứ 

1/10 huyện, thành phố với 14/14 mặt công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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3.3. Lĩnh vực Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình 

Các phong trào thi đua: “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Thực hiện 12 điều y 

đức”, “Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân”, xây dựng 

cơ sở y tế “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch 

bệnh dịch Covid-19”… đã được đẩy mạnh và triển khai tổ chức sâu rộng. Công 

tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân được quan tâm. đã khám chữa, bệnh 76.000 

lượt người, đạt 100% kế hoạch, trong đó điều trị nội trú 7.849 lượt người, bằng 

100% kế hoạch ; tỷ suất sinh giảm 0,1‰ đạt kế hoạch; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng thể chiều cao/tuổi còn 13,3%, đạt kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y 

tế đạt 93% dân số, đạt 101,0% kế hoạch, tăng 2,0% so với cùng kỳ; tổng thu bảo 

hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 482 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; chi trả kịp 

thời, đúng quy định 400 tỷ đồng BHXH, BHYT, tăng 6% so với cùng kỳ. 

3.4. Lĩnh vực thực hiện chính sách xã hội 

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ 

lại phía sau”; phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, gắn với 

công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn 

cảnh khó khăn được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực.  

Chính quyền các cấp đã làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện đầy 

đủ, kịp thời chế độ trợ cấp ưu đãi với người có công, người cao tuổi và các đối 

tượng xã hội; tổ chức tốt việc thăm, tặng quà, chúc thọ và trợ cấp cho các đối 

tượng trong dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; chi trả đầy đủ, 

kịp thời các khoản hỗ trợ, trợ cấp thường xuyên, đột xuất với tổng kinh phí trên 

144 tỷ đồng.  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo 68%, đạt kế hoạch; tạo việc làm mới cho trên 

3.850 lao động, đạt 106,1% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 

2021-2025 là 0,98%.  

4. Phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính 

4.1. Lĩnh vực quốc phòng 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết 

thắng”, phong trào “Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi 

đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” gắn với cuộc vận động “Phát 

huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”; chủ động xây 

dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ. 

Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đảm bảo đủ 

chỉ tiêu, an toàn, đúng pháp luật. Hoàn thành huấn luyện lực lượng dân quân tự 

vệ; đăng ký quản lý phúc tra nguồn động viên, dân quân tự vệ, phương tiện kỹ 

thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2021 và nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2022; 

Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2022. Chỉ đạo tổ 

chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021, đảm bảo theo Kế hoạch, an 

toàn, tiết kiệm. Mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 350 

đối tượng 4 là đại biểu HĐND các xã, thị trấn. 

4.2. Lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội 
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Công an huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng 

yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác 

Hồ dạy Công an nhân dân”, … với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như “Tổ tự 

quản về ANTT” “Khu, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Ca mê ra an 

ninh”, “Địa bàn xã không có ma túy”, “Tổ CCB vì dân”. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phòng ngừa tội phạm; triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, đấu 

tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy 

nổ; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là vi phạm trong công tác phòng chống dịch 

Covid-19, vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm trong quản lý, sử dụng pháo 

và vật liệu nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất 

nước và địa phương, nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-

2026 và trong các dịp nghỉ Lễ, Tết; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn được giữ vững và có chuyển biến tích cực. 

4.3. Lĩnh vực nội chính 

Phong trào thi đua trong công tác thanh tra, tư pháp tiếp tục được triển khai 

đẩy mạnh gắn với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đồng thuận, vượt khó, thi đua 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, “Đoàn kết, kỷ cương, trách 

nhiệm, hiệu quả” tập trung vào xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh 

góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực như: 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng... Trong năm, đã 

tiến hành 11 cuộc thanh tra đạt 100% kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát 

sinh tiêu cực như: Quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài 

chính ngân sách...  

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đúng quy định, đã tiếp 

86 lượt công dân, giảm 25 lượt so với cùng kỳ; tiếp nhận và giải quyết xong 43/47 

đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền; trên địa bàn huyện 

không có khiếu kiện tập trung đông người, không có vụ việc, điểm nóng về khiếu 

nại, tố cáo. 

5. Phong trào thi đua trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

5.1. Trong công tác xây dựng Đảng 

Các phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy 

Đảng trong huyện chú trọng; tích cực đổi mới, tổ chức các phong trào thi đua với 

nhiều hình thức, nội dung thiết thực, hướng vào thực hiện các chủ trương lớn của 

Đảng và Nhà nước, như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”, “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, 

sáng tạo”, "Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo", "Dân vận 

khéo", "Đồng thuận, sáng tạo giỏi, về đích sớm", “Lao động giỏi, sáng tạo, hiệu 

quả, chất lượng, xây dựng cơ quan, Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”... 

đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đảng viên, cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
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Các ban xây dựng đảng và Văn phòng Huyện ủy đã nỗ lực phấn đấu khắc 

phục khó khăn, phát huy kết quả đạt được, tập trung thực hiện nghiêm sự chỉ đạo 

của Huyện uỷ và hướng dẫn của cấp trên; làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu 

đề xuất, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao. Đã tham mưu cho Huyện uỷ, Ban 

Thường vụ Huyện uỷ tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm 

kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của 

Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 

(khóa XIII) về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-

NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Tham gia giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận 

xã hội. Qua triển khai thực hiện cuộc vận động đã đạt được những kết quả có ý 

nghĩa quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối sống 

trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, củng cố niềm tin của 

Nhân dân đối với Đảng, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm 

vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

5.2. Trong công tác xây dựng chính quyền 

Công tác xây dựng chính quyền hướng vào đẩy mạnh các phong trào thi 

đua từ huyện đến cơ sở, tiêu biểu là phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền 

vững mạnh”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, 

“Xây dựng cơ quan văn hóa kiểu mẫu”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả 

công việc, xây dựng văn minh công sở”; hướng nội dung các phong trào vào việc 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm 

chính, sáng tạo”, “công tâm, thạo việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường 

mối liên hệ với Nhân dân” đã góp phần nâng cao tỷ lệ chính quyền cơ sở vững 

mạnh; nâng cao ý thức văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn 

hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp. 

Thực hiện phong trào “Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. 

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an 

toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn 

dân, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,58%, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ 

phiếu phải tổ chức bầu cử lại hoặc vi phạm pháp luật về bầu cử. Sau bầu cử, công 

tác kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn đã được triển khai 

đảm bảo dân chủ, đúng quy định. HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã 

triển khai xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp giữa Thường 

trực HĐND với lãnh đạo UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; 
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nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần xây dựng 

chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính.  

Hoạt động của HĐND, UBND các cấp có nhiều đổi mới, phát huy đầy đủ 

vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, trách nhiệm của đại biểu 

HĐND với cử tri; thực hiện tốt vai trò kiến tạo, phục vụ Nhân dân và doanh 

nghiệp; tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính 

quyền điện tử; công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm 

nâng cao tính minh bạch, góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, 

gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; chỉ số cải cách hành chính của 

huyện tiếp tục duy trì tốp đầu của tỉnh, xếp thứ 3/10 huyện, thành phố. 

 Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn huyện các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chủ trương 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn 

(xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022. Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai sắp xếp, sáp nhập các 

thôn (xóm), tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước 

nhằm tinh gọn đầu mối, giảm chi ngân sách, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và 

hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, 

xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Sau sắp xếp, sáp nhập, số 

lượng thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện còn 191, giảm 200 thôn (xóm), 

tổ dân phố; không còn thôn (xóm), tổ dân phố đạt dưới 50% tiêu chí về quy mô số 

hộ gia đình. 

 6. Phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Đẹp xóm 

làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”, “xây dựng Xứ, họ đạo tiên tiến, 

gia đình Công giáo gương mẫu”, “xây dựng Chùa tinh tiến” gắn với cuộc vận 

động “Ngày vì người nghèo”... do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động đã khơi 

dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong các cộng đồng dân 

cư; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội, mừng thọ; xoá bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, làm lành mạnh hóa các 

mối quan hệ trong gia đình. Tổ chức vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, các 

doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ Quỹ vắc-xin, phòng, chống 

dịch Covid-19 với số tiền trên 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 07 nhà đại 

đoàn kết tặng hộ nghèo với trị giá 260 triệu đồng; ủng hộ quỹ vì người nghèo số 

tiền 67,1 triệu đồng. 

Các cấp Công đoàn đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người lao động. Triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi 

đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”... 

góp phần động viên công nhân viên chức, người lao động hăng hái thi đua nâng 

cao năng suất hiệu quả lao động. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công 

nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động huyện tổ 

chức tặng 175 suất quà trị giá 55,3 triệu đồng, công đoàn cơ sở tặng 16.315 suất 

quà trị giá trên 2,9 tỷ đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 01 đoàn 
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viên xây dựng mới nhà ở với số tiền 40 triệu đồng; hỗ trợ 127 đoàn viên, người 

lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với số tiền 129 triệu đồng; tổ chức 

thăm hỏi động viên hỗ trợ lực lượng phục vụ tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 với số tiền 21 triệu đồng, ... 

Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao 

động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Nam Định chung sức xây 

dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 

sạch”... được đông đảo phụ nữ hưởng ứng. Các cấp hội tích cực vận động cán bộ 

hội viên phụ nữ giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục vận động 

xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân và Quỹ mái ấm tình thương năm 2021 với 

tổng số tiền 143,8 triệu đồng; trao tặng 125 suất học bổng trị giá 62,5 triệu đồng và 

13 xe đạp trị giá 14,3 triệu đồng cho con cán bội hội viên có thành tích xuất sắc 

trong học tập. 

Hội Nông dân với phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau 

làm giầu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn 

mới’... tiếp tục được đẩy mạnh gắn với công tác tuyên truyền nhân rộng mô hình 

tiên tiến tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, góp phần phát triển sản 

xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chuyển giao khoa học kỹ 

thuật về chăm sóc lúa, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm; tổ chức các lớp dạy nghề; quản lý và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân; 

nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT, Ngân hàng Chính sách - 

Xã hội giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số dư nợ trên 1.356 

tỷ đồng, cho 9.988 hộ vay; hỗ trợ xây nhà “Mái ấm nông dân” cho 02 hộ, với số 

tiền 60 triệu đồng. 

Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương 

mẫu”, “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” “Cựu chiến binh giúp nhau giảm 

nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Tổ Cựu chiến binh vì dân” tiếp tục được đẩy mạnh, đã 

thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, góp phần phát huy tốt phẩm chất 

của Bộ đội Cụ Hồ, động viên khích lệ Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh 

tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và công tác nhân đạo, từ thiện. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên 

xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” ... đã phát huy vai trò 

nòng cốt, tính xung kích của đoàn viên trong xây dựng hệ thống chính trị, phát 

triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức thăm, 

tặng 127 suất quà, trị giá 38,1 triệu đồng cho gia đình chính sách, học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết; hỗ trợ xây 02 nhà tình nghĩa cho cựu thanh 

niên xung phong với tổng trị giá 250 triệu đồng; xây dựng công trình măng non 

tại Trường Tiểu học Trực Thuận trị giá 20 triệu đồng. 

Các phong trào thi đua trong Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã 

thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết toàn 

dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cộng đồng dân cư; xây dựng củng cố 

chính quyền vững mạnh, động viên cán bộ hội viên và Nhân dân khắc phục khó 
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khăn, tích cực tham gia lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của, góp phần 

xây dựng quê hương ngày một giầu đẹp, văn minh. 

6. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến 

Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương 

người tốt việc tốt trong các lĩnh vực được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan 

tâm chỉ đạo, mang lại kết quả tích cực. Thông qua các phong trào thi đua đã kịp 

thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; coi việc phát hiện, bồi dưỡng 

và nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những động lực tinh thần quan trọng 

để công tác thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều hình thức 

tuyên truyền, với nội dung phong phú, đa dạng như tổ chức Hội nghị biểu dương, 

tôn vinh các điển hình tiên tiến, tổ chức hội thi, trao đổi kinh nghiệm thông qua 

hoạt động của các cơ quan, đơn vị và trong khối thi đua. 

Cùng với công tác tuyên truyền, công tác biểu dương, tôn vinh các điển hình 

tiên tiến được chú trọng. Thông qua công tác biểu dương, khen thưởng đã kịp thời 

động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp 

Nhân dân, thu hút sự đồng tình, chú ý, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội, từ 

đó góp phần phát hiện, thúc đẩy và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả 

các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

III. Công tác khen thưởng 

Công tác khen thưởng trong năm qua có nhiều đổi mới, nâng cao chất 

lượng khen thưởng nhằm bảo đảm chính xác, kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, 

tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục, hồ sơ. Đã xây dựng được các tiêu chí cụ thể phù 

hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn 

vị; nhiều tiêu chí thi đua được lượng hoá để chấm điểm, đánh giá công bằng, đảm 

bảo việc xét chọn công khai, dân chủ, khách quan. Việc khen thưởng thành tích 

trong các phong trào thi đua; khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân điển hình tiên tiến; 

khen thưởng thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, đấu tranh phòng chống 

tội phạm, trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong phòng chống thiên tai, dịch 

bệnh… đã được chú trọng hơn.   

Việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định, có tác dụng động viên, 

khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Các nhân tố mới, mô 

hình mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được phổ biến, tuyên 

truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có tác dụng tích cực 

trong việc động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ 

lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Năm 2021, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 

Nhất cho Nhân dân và cán bộ huyện Trực Ninh, Huân chương Lao động hạng Ba 

cho 01 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể, 

tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua 

xuất sắc cho 12 tập thể, tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 27 đơn vị, 

danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, tặng Bằng khen cho 35 tập 

thể, 59 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện đã tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 
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cho 333 cá nhân, danh hiệp Tập thể lao động tiến tiến cho 35 đơn vị, tặng Giấy 

khen cho 465 tập thể và 864 cá nhân. 

Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã bình xét, đề nghị HĐTĐ khen 

thưởng các cấp, trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 04 

tập thể; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng 

khen cho 04 tập thể, 04 cá nhân.   

Tại hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thị đua các 

huyện, thành phố năm 2021, Nhân dân và cán bộ huyện Trực Ninh được bình xét, 

suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021. 

IV. Đánh giá chung 

1. Về ưu điểm 

- Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34- 

CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 

khen thưởng, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng 

được nâng lên rõ rệt. 

- UBND huyện, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện đã triển khai kịp thời, 

đúng quy định các văn bản của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng. Hệ 

thống các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng như: Quy định, quy chế, Kế 

hoạch, ... được ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai thống nhất 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện. 

- Công tác tổ chức, phát động phong trào thi đua được đổi mới. Các phong 

trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động được triển 

khai hiệu quả, sâu rộng; bên cạnh đó huyện còn phát động nhiều phong trào thi 

đua với nội dung phong phú, thiết thực, rộng khắp, sát với thực tiễn, bám sát việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và 

từng cơ quan, đơn vị. 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia, vận động Nhân dân ra 

sức thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, từ đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy các hoạt động học tập, lao động 

sản xuất, nghiên cứu khoa học, đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa; đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân trên địa bàn huyện được cải thiện; 

quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị 

được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo đà cho kinh tế- xã hội của 

huyện ngày càng phát triển.  

- Công tác tuyên truyền đã đi trước một bước, có nhiều đổi mới, sáng tạo, 

thực sự phát huy tác dụng tích cực trong việc định hướng, nhân rộng cũng như tạo 

ảnh hưởng tích cực, sự lan tỏa của các phong trào thi đua. 

- Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, việc khen thưởng đối với cá nhân, 

người lao động trực tiếp đặc biệt là các nhân tố điển hình từ cơ sở được Huyện ủy, 
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UBND huyện, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện quan tâm; nhất là tập trung 

khen thưởng những thành tích mang lại hiệu quả cao và có ý nghĩa thiết thực. 

- Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng đã phát huy rõ nét 

tác dụng nêu gương, góp phần động viên tinh thần thi đua yêu nước của nhân dân, 

tạo niềm tin và không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa 

bàn huyện. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

- Một số cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, 

công chức, viên chức, Nhân dân nhận thức chưa đẩy đủ về vị trí, vai trò và tầm 

quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số cơ quan, đơn 

vị chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ, chưa đi vào chiều sâu, một số nơi triển khai 

còn lúng túng; việc phát động phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa 

gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chưa chú trọng đánh giá, sơ kết, tổng 

kết các phong trào thi đua. 

- Tổ chức và hoạt động của một số khối thi đua chưa đem lại hiệu quả, còn 

biểu hiện hình thức; việc suy tôn đề nghị khen thưởng còn có hiện tượng luân 

phiên, thiếu tính tiêu biểu. 

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên 

tiến ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức và chưa kịp thời. Công tác tuyên 

truyền nêu gương điển hình tiên tiến chưa thực sự được chú trọng nên tác dụng 

nêu gương và sự lan tỏa của điển hình trong thực tế còn hạn chế. 

- Công tác xét và đề nghị khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị còn mang 

tính cào bằng; khen thưởng lãnh đạo vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, việc khen thưởng 

cho người lao động trực tiếp, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm 

- Nhận thức của một số cấp ủy, cơ quan, đoàn thể về vị trí, vai trò, tầm quan 

trọng của công tác thi đua, khen thưởng chưa đầy đủ, do đó thiếu sự quan tâm 

trong lãnh đạo, chỉ đạo phát động và tổ chức các phong trào thi đua, trong phát 

hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 34-CT/TW 

ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; nội dung, tiêu chí thi đua thiếu cụ thể chưa phù 

hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị; chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, 

cổ vũ, động viên các phong trào thi đua. 

- Một số cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị chưa 

thực sự quan tâm tới công tác thi đua, khen thưởng, chưa thực sự lấy công tác thi 

đua, khen thưởng làm động lực để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Phong trào thi đua ở một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức, 

chưa toàn diện, chưa thu hút được nhiều lực lượng tham gia hưởng ứng. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng chủ yếu 

kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ dẫn đến năng lực 

tham mưu, đề xuất ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế.  
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Phần thứ hai 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 

I. Phương hướng 

Năm 2022, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; là năm được dự báo sẽ có 

nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19; do đó, 

đòi hỏi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong 

huyện cần phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được trong 

các phong trào thi đua yêu nước những năm qua; tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác thi đua, 

khen thưởng; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tích cực hưởng ứng và 

đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động; phát 

hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; vận động cán bộ, công chức, viên chức 

và các tầng lớp Nhân dân nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, chung sức, đồng 

lòng, hăng hái thi đua học tập, lao động, công tác; phấn đấu hoàn thành toàn diện 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, lập thành tích cao nhất chào mừng 25 năm 

tái lập huyện (01/4/1997 - 01/4/2022), tạo tiền đề, động lực thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội giai đoạn 2021- 2025, với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích 

ứng, an toàn hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội”  

II. Chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2022 

1. Chỉ tiêu kinh tế 

a) Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn: 8,0-8,5% trở lên 

b) Giá trị sản xuất nông, lâm- thủy sản (theo giá SS 2010): 2.200 tỷ đồng. 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 84.500 tấn trở lên. 

- Giá trị trên ha canh tác: 130 triệu đồng trở lên. 

- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 21.000 tấn trở lên. 

- Sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản: 9.000 tấn trở lên. 

c) Giá trị sản xuất CN- TTCN: 7.150 tỷ đồng trở lên. 

d) Giá trị xuất khẩu: 515 triệu USD.  

đ) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 345.650 triệu đồng. 

e) Cấp, đổi GCN quyền SDĐ nông nghiệp sau DĐĐT cho: 2.000 hộ. 

2. Chỉ tiêu xã hội 

a) Mức giảm tỷ suất sinh dân số 0,1‰. 

b) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa giai đoạn 2021 - 2025: 0,98% .  

c) Tạo việc làm mới cho trên 3.800 người.  

d) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 68% trở lên.  

đ) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 13,30.%. 

e) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95% trở lên. 
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3. Chỉ tiêu môi trường 

a) Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 100%. Trong đó: Tỷ lệ hộ dân dùng 

nước sạch 95% trở lên. 

b) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 95% trở lên. 

III. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện Kết luận số 

01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trước hết từ các cấp ủy, tổ 

chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ 

quan, địa phương, đơn vị; qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong 

trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, để công tác thi 

đua, khen thưởng thực sự là động lực, là biện pháp góp phần xây dựng Đảng, 

chính quyền và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Đề cao trách 

nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng của 

các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng ở các cấp. 

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi 

đua yêu nước: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung 

tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết, chung 

sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” “Doanh 

nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2021-2025” gắn với thực hiện phong trào “Cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 

2019-2025” và các phong trào trên lĩnh vực văn hóa và xã hội; an ninh - quốc 

phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ 

chức xã hội ... tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 06/NQ-HU ngày 06/12/2021 của 

BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của 

HĐND huyện. 

Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương, 

cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động thi đua hướng về kỷ niệm các ngày lễ lớn 

của đất nước, các ngày truyền thống của ngành, địa phương, để công tác thi đua, 

khen thưởng thực sự trở thành động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội và là biện pháp quan trọng trong xây dựng con người mới. 

3. Các phong trào thi đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Cùng 

với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo 

đợt, theo chuyên đề, tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong 

tổ chức phong trào thi đua sao cho thực chất, thiết thực, tránh hình thức. Đối 

tượng thi đua cần phải rộng rãi, bảo đảm hài hòa các lợi ích: Lợi ích của người lao 

động, lợi ích của địa phương, cơ quan, đơn vị, lợi ích của cả xã hội. Các phong 

trào thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, 
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giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần 

chúng nhân dân. 

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và 

thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác 

dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm và cụ thể bằng các quy định về việc khen 

thưởng qua việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng những người 

trực tiếp lao động, sản xuất, khen thưởng theo chuyên đề. Tăng cường phát hiện 

các điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời, khen thưởng phải phù 

hợp với thành tích và kết quả đạt được. 

5. Các khối thi đua chủ động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, phù 

hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Các 

phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cụ thể hóa những nội dung, 

tiêu chí thi đua cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực 

tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất.  

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; phối 

hợp các ngành chức năng với cơ quan thông tin đại chúng, phát hiện, tuyên 

truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc 

đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

7. Thi đua phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với tổng kết, rút 

kinh nghiệm và khen thưởng. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, 

năng lực thực tiễn, năng lực phát hiện và tổ chức thực hiện của đội ngũ thành viên 

Hội đồng TĐKT, cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên trách và kiêm nhiệm làm công 

tác TĐKT. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng 

cao chất lượng công tác tham mưu và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả 

phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- HĐTĐ khen thưởng tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thành viên HĐTĐ huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VP, Nội vụ 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

 

Phạm Trọng Duy 
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