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KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021 

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Năm 2021 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2021-2026, trong điều kiện đại dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại và có 

diễn biến hết sức phức tạp đã tác động trực tiếp đến mọi mặt kinh tế - xã hội. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố đã quyết liệt, 

cùng các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch 

Covid-19; động viên cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng 

ứng các phong trào thi đua yêu nước trên mọi mặt của đời sống xã hội, vượt qua 

khó khăn để chiến đấu, lao động, sản xuất. Tập trung thực hiện Nghị quyết của 

Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn duy trì ổn định và có bước phát 

triển; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

giữ vững; tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

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”, UBND thành phố đã ban hành kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố với những 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. UBND thành phố đã ban hành Kế 

hoạch số 11/KH-UBND ngày 01/02/2021 triển khai thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2021, đề ra các nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cụ thể để tiếp tục 

phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp và gắn 

với những chủ đề cụ thể chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan 

trọng trong năm 2021, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Các phong trào thi đua được phát động đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả với hình 

thức phong phú có chủ đề, chủ điểm, tên gọi dễ nhớ, nội dung cụ thể. Để các 

phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ cấp thành phố đến các cơ quan, 

đơn vị, UBND thành phố đã ban hành tiêu chí chấm điểm đánh giá thi đua, gắn 
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công tác thi đua khen thưởng với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng 

cơ quan, đơn vị (Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/7/2021). Thông qua đó 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân 

dân về ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước. 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp 

luật về thi đua khen thưởng đến các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cán bộ trực tiếp 

phụ trách tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao hiệu quả công 

tác thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua 

a)  Trong công tác xây dựng Đảng, Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các 

đoàn thể chính trị - xã hội 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ, các đảng bộ, chi bộ đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp các 

ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 

Thành phố. Ban hành các văn bản hướng dẫn  tập trung vào nhiệm vụ xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền; phát triển kinh tế- xã hội; đảm bảo quốc phòng, an 

ninh. Đặc biệt, đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thành phố.Tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ 

thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh và của Thành phố theo quy định đảm bảo 

chất lượng, thời gian. Triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng 

Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021. Tổ chức hội nghị “Tổng kết 

công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 05 năm (giai đoạn 2016 

- 2020) và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên”. Đã tiến hành kiểm tra 176 tổ 

chức đảng, 41 đảng viên; giám sát 135 tổ chức đảng, 60 đảng viên. Cấp uỷ và 

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 19 đảng viên vi phạm (trong đó khiển trách:14, 

cảnh cáo: 01; cách chức: 02; khai trừ: 02); không có trường hợp khiếu nại kỷ luật 

Đảng. UBKT các cấp tiếp nhận 16 đơn thư tố cáo, phản ánh; số lượng đơn thư 

giảm so với cùng kỳ năm 2020 là 38 đơn. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác dân 

vận. Xây dựng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Nam 

Định, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 

12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt 

Nam; Kế hoạch công tác dân vận trong huy động lực lượng dự bị động viên. 

Triển khai Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở đối với 05 đơn vị. Nắm tình hình nhân dân liên quan đến việc tổ chức sắp 

xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác 

vận động nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Thực hiện tốt các nội dung công tác Mặt trận trong cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Phối 

hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức các Hội nghị đoàn đại biểu Quốc hội 
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Tỉnh, Đoàn đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước khi tổ chức các kỳ họp 

thường lệ bằng hình thức phù hợp, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch 

Covid-19. Trong năm 2021, UBMTTQVN các cấp đã vận động các tổ chức, cá 

nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Qua 

02 đợt phát động đã tiếp nhận ủng hộ của 248 tập thể và cá nhân với tổng số tiền 

là hơn 4,1 tỷ đồng và các vật dụng để sử dụng bảo vệ chống dịch. Trích Quỹ 

“Ngày vì người nghèo” tặng quà Tết tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng cho 100% hộ 

nghèo, cận nghèo toàn thành phố. Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

việc tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện theo 

Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/200 của Chính phủ và Quỹ “Vì người 

nghèo” các cấp. Tổ chức các đoàn Lãnh đạo thành phố thăm hỏi, tặng quà các tổ 

chức tôn giáo, các vị giáo phẩm nhân dịp Lễ Phật đản của đạo Phật, Lễ Noel. 

Duy trì phong trào “Ngày chủ nhật sáng, xanh, sạch, đẹp”; mô hình về “Thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc tang”; phát động toàn dân tham gia phòng, 

chống dịch, quyết tâm “Bảo vệ vùng xanh- thắng nhanh Covid- 19”. Liên đoàn 

Lao động Thành phố đôn đốc công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các 

phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.  

Hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, 

người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phát động đoàn viên, công 

nhân, người lao động tích cực hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt 

khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Trong năm, 

đã thành lập 02 công đoàn cơ sở và phát triển mới 632 đoàn viên. Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh thành phố đã tổ chức chương trình Lễ tuyên dương Bí thư Đoàn 

cơ sở, Bí thư chi đoàn giỏi, Thanh niên tiêu biểu và trao học bổng Búp sen 

hồng. Phát động đoàn viên thanh niên tích cực chia sẻ thông tin ý tưởng, sáng 

kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”; 

tham gia hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương Đoàn tổ chức. Triển khai 

chương trình “Triệu túi an sinh”; “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; 

“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”... Chỉ đạo các cơ sở Đoàn 

triển khai mô hình “Cột điện nở hoa”; mô hình Tổ Thanh niên tự quản phòng, 

chống dịch Covid-19; tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình “Cổng trường an 

toàn giao thông”. Phối hợp quyên góp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch 

Covid-19; tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ 

năm 2021. Chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ 

sở, nhiệm kỳ 2022-2027. Năm 2021 đã kết nạp được 3.248 đoàn viên mới; 52 

đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ 

nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Phát động cán bộ hội viên tham gia xây dựng 

quỹ học bổng Hoàng Ngân; Quỹ phụ nữ nghèo; thực hiện có hiệu quả các phong 

trào thi đua năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp giai đoạn 2017-2025”, đã hỗ trợ 16 phụ nữ khởi nghiệp thành công; giúp 

51 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Tổ chức 02 hội nghị 

tập huấn nâng cao năng lực cho 243 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử Đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xây dựng mô hình “Nhóm liên gia 



4 

 

tự quản phòng chống dịch Covid-19” tại 100% các chi, tổ phụ nữ. Phát động 

Chương trình“Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Duy trì hoạt động hiệu quả của 

377 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”; mô hình phân loại rác thải tại 192 chi hội. Trong năm, đã phát triển mới 

được 1.184 phụ nữ vào tổ chức Hội. Hội Cựu Chiến binh Thành phố đẩy mạnh 

các hoạt động tình nghĩa và giúp nhau làm kinh tế, ổn định đời sống. Tổ chức Hội 

nghị tổng kết phong trào 5 năm “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh 

tế giỏi” giai đoạn 2016-2021”. Phối hợp tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, tặng 

42,6 triệu đồng động viên 176 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021. Phát 

huy vai trò của “Tổ Cựu chiến binh vì dân” trong việc giữ vững an ninh chính trị, 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường. Hội Nông dân Thành phố 

tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tích cực chủ động phòng, chống các 

bệnh theo mùa cho gia súc, gia cầm. Duy trì hoạt động 06 tổ hợp tác và mô hình 

“Tổ Nông dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19.” Trong năm, kết nạp mới 

37 hội viên. 

b) Kết quả tổ chức các phong trào thi đua khối chính quyền 

Tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn 

mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND thành phố tiếp tục tập trung 

nguồn lực, tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác xây 

dựng Nông thôn mới. Các đơn vị đã thẩm định đạt hồ sơ tự đánh giá các tiêu chí 

NTM nâng cao để công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Đăng ký xã 

đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Nam Phong, Nam Vân) và xã đạt 

chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (Nam Phong). Trong năm đã tổ chức 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cho 04 sản phẩm và trình Hội đồng đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh tiếp tục đánh giá, phân hạng sản phẩm 

cấp tỉnh. 

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng phong trào “Doanh 

nghiệp thành phố Nam Định hội nhập và phát triển”, chỉ đạo các đơn vị tập trung 

thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố 

quản lý (so sánh năm 2010) ước đạt 18.186 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ, 

vượt Kế hoạch Nghị quyết HĐND đề ra (tăng 15%). Cụm công nghiệp An Xá có 

73 doanh nghiệp được cấp phép đầu tư, tổng mức đầu tư đạt 1.300 tỷ đồng. Số 

lao động làm việc trong các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp khoảng 4.000 

người với lương bình quân khoảng 5,5 triệu đồng/tháng. 

Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía 

sau” tiếp tục được các cấp, các ngành chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện và các 

tầng lớp nhân dân hưởng ứng với nhiều hình thức phong phú, đạt kết quả cao. Tỷ 

lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,33%. 

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tiếp tục được đẩy mạnh, quán triệt, tuyên 

truyền tới tất cả các cơ quan, đơn vị, tới từng cá nhân cán bộ, công chức, viên 

chức của thành phố. UBND thành phố đã ban hành Quy chế văn hoá công sở đối 



5 

 

với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố làm cơ sở tổ chức 

thực hiện, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về thực 

hiện văn hóa công sở trong thực thi nhiệm vụ. 

Kết quả hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn 

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

19” do Thủ tướng Chính phủ phát động: Trong đợt bùng phát dịch bệnh từ cuối 

tháng 10/2021, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân thành phố đã tích cực quán triệt và triển khai quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chủ động 

triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược “phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, 

cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn 

ngừa dịch bệnh lây lan trên diện rộng”; đánh giá đúng tình hình và chỉ đạo các 

cấp, các ngành thần tốc truy vết, cách ly kịp thời các trường hợp F1, F2 và xác 

định rõ các vùng nguy cơ để khoanh vùng gọn nhất có thể theo từng khu phố, hộ 

gia đình, thôn, xóm... đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, vừa tránh tác 

động tiêu cực tới đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất - kinh doanh của 

cộng đồng Doanh nghiệp. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng 

lòng ủng hộ, giúp đỡ các khu vực cách ly, phong toả cả về vật chất, nhu yếu 

phẩm để sớm chiến thắng dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường 

mới. 

c) Kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động 

của thành phố tổ chức, phát động  

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sản xuất nông 

nghiệp: tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào “Lao động hiệu quả - Phát 

triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, 

“Sản xuất kinh doanh giỏi”, thúc đẩy kinh tế của thành phố phát triển ổn định 

trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do tác động bởi dịch 

Covid-19. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 ước đạt 3.426 tỷ đồng. 

Thu từ kinh tế trên địa bàn ước đạt 2.578.018 triệu đồng, ngân sách thành phố 

được điều hành 624.093 triệu đồng; ngân sách xã phường được điều hành 33.808 

triệu đồng đạt 108% dự toán tỉnh và thành phố giao. 

Phong trào “Áp dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật” trong sản xuất nông nghiệp được tổ chức thực hiện đồng đều và có nhiều 

điểm mới. Giá trị sản xuất nông nghiệp (so sánh năm 2010) ước đạt 226,8 tỷ 

đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ vượt Kế hoạch Nghị quyết HĐND đề ra (tăng 

0,2%). 

Trong lĩnh vực đô thị - môi trường: phong trào thi đua “Môi trường xanh - 

quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp” gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách 

nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, 

tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước” và phong trào 

“Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” tiếp tục được tuyên truyền, 

phát động tới từng cơ quan đơn vị từ thành phố tới cơ sở; các cấp, các ngành chỉ 

đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác 
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trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Tỷ lệ người dân được sử dụng 

nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn thành phố đạt 100%; tiếp tục duy trì 135 tuyến 

phố văn minh, đô thị. 

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá” có 109 thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị được công nhận 

danh hiệu văn hoá, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực”, phong trào “Hai tốt” được thực hiện có hiệu quả. Năm học 2020-2021, 

ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Sở Giáo 

dục và Đào tạo tặng Cờ đơn vị dẫn đầu khối các phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện, thành phố. Đạt giải nhất toàn đoàn các hội thi, giao lưu, các kỳ thi Học 

sinh giỏi cấp Tỉnh. Tích cực thực hiện xây dựng, nâng cấp các trường đạt chuẩn, 

tỷ lệ đạt 41/66 trường công lập. 

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vệ 

sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”, phong trào “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn, như: Chào mừng thành công của 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; Kỷ niệm 110 năm 

ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ... đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh 

Covid-19.  

Thực hiện đầy đủ chính sách cho người có công, đảm bảo chế độ an sinh 

xã hội cho các đối tượng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo trợ 

xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tích cực triển khai 

thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ, tỉnh đảm bảo công khai, 

minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra vi phạm, trục lợi chính sách; kịp thời 

giúp người dân bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống…  

Trong lĩnh vực y tế: tiếp tục phát huy phong trào “Xây dựng cơ sở y tế 

Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm nâng cao chất 

lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, đối tượng chính sách và người có 

thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong dân đạt 93% (năm 2020 đạt 

92,5%). 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, nội vụ, xây dựng chính 

quyền : Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Quyết thắng”, phong trào “Vì an 

ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các lực 

lượng vũ trang, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực cơ động. Giao 

đủ 176 thanh niên; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm an toàn, đúng 

luật. Tích cực đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện lớn 

diễn ra trên địa bàn. Triển khai tốt kế hoạch cấp căn cước công dân có gắn chíp 

điện tử trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì, điều 

hành hoạt động các chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh và thành phố. 

Tiếp tục thực hiện phát động các phong trào thi đua “Xây dựng chính 

quyền vững mạnh”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, 
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xây dựng văn minh công sở”, hoàn thành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 an toàn, đúng luật, 

đảm bảo cơ cấu và chất lượng đại biểu. Đã triển khai và hoàn thành phương án về 

sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-

2022.  

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, công vụ: Phát huy những kết quả đã 

đạt được trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, trong năm 

2021, UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, 

đơn vị, phường, xã và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia 

phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính và văn hoá công vụ tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương. UBND thành phố đã gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính vào tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của các cơ quan, đơn vị và đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Đối với các tập 

thể khi xét khen phải đạt kết quả CCHC loại Khá trở lên. Bên cạnh đó, UBND 

thành phố thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh về công vụ và 

cải cách hành chính, ban hành Quy chế văn hoá công sở để làm cơ sở áp dụng 

vào thực tế. Từ đó tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức ra sức thi đua 

hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về công vụ, cải cách hành 

chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

thành phố. 

Tháng 10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động và triển khai 

phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 

2021-2025”, trên cơ sở kế hoạch này, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch 

phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính thành phố Nam 

Định giai đoạn 2021-2025”, đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình sơ kết, 

tổng kết phong trào phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố để triển khai sâu 

rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.   

d) Kết quả hoạt động của các khối thi đua  

Các khối thi đua của thành phố tiếp tục hoạt động ổn định, tương đối có 

hiệu quả. Các đơn vị trong khối căn cứ tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua cho 

từng khối đã được UBND thành phố ban hành trong năm để ra sức hoàn thành và 

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần chung 

vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cuối năm, Hội đồng Thi 

đua thành phố tổ chức họp, bình xét và lựa chọn các tập thể tiêu biểu của các khối 

thi đua để khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định, 

thông qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, hợp tác xã tích cực tham gia các phong trào thi đua.  

3. Công tác khen thưởng 

Để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều 

thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, UBND thành phố đã có những 

chính sách khen thưởng thường xuyên, đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, 

quan tâm coi trọng khen thưởng tập thể và các cá nhân, lao động trực tiếp, tạo 

động lực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà thành phố 

đề ra. 



8 

 

Kết quả khen thưởng trong năm 2021 như sau: 

* Khen thưởng cấp nhà nước:  

Trong năm 2021, Thành phố có 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương 

Lao động hạng Nhì; 01 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 01 tập thể và 01 

cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.. 

* Khen thưởng cấp tỉnh: 

Có 08 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 25 tập thể được tặng 

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 25 tập thể và 28 cá nhân được tặng Bằng 

khen của Chủ tịch UBND Tỉnh; 05 cá nhân được tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi 

đua cấp tỉnh”, 15 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND 

Tỉnh do lập thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống Covid - 19. 

* Khen thưởng cấp thành phố: 

Trong năm 2021, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành quyết định tặng 

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 144 tập thể,; tặng Danh hiệu “Chiến 

sỹ thi đua cơ sở” cho 363 cá nhân; tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1960 

cá nhân; tặng Giấy khen cho hơn 600 tập thể và cá nhân khen thưởng chuyên đề 

và đột xuất. 

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

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương 

người tốt, việc tốt luôn được Thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện 

kịp thời. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn do Trung ương, 

Tỉnh phát động cùng các phong trào thi đua do Thành phố triển khai đều được 

tuyên truyền sâu rộng tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên 

chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Đặc biệt chú trọng tuyên 

truyền về các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong 

trào thi đua yêu nước, các mô hình mới, nhân tố mới cần nhân rộng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở, đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, thông qua các hội nghị sơ kết, tổng 

kết phong trào thi đua và nhiều hình thức khác. Trong năm 2021, trên địa bàn 

thành phố có 01 gương cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích mưu trí, dũng 

cảm cứu người. UBND thành phố đã tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ để động viên, 

tuyên dương, khen thưởng và vận động, quyên góp các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh 

phí xây sửa nhà ở cho công dân, thông qua đó biểu dương, lan toả gương người 

tốt, việc tốt tới tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Trong năm 2021, công tác thanh tra, kiểm tra về thi đua khen thưởng được 

lồng ghép trong cuộc kiểm tra cải cách hành chính và công vụ tại các phòng 

chuyên môn và UBND các phường, xã. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng, công tác bình 

xét, ban hành quyết định khen thưởng; công tác lưu trữ hồ sơ thi đua khen thưởng 

của các đơn vị. Thông qua kiểm tra đã quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về ý thức 

trách nhiệm, tinh thần tự giác của tập thể, cá nhân trong thực hiện các phong trào 

thi đua và công tác khen thưởng; hướng dẫn những vấn đề còn vướng mắc, chấn 
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chỉnh một số tồn tại, hạn chế về thi đua, khen thưởng của các đơn vị để đảm bảo 

thực hiện theo đúng quy định. 

Năm 2021, UBND thành phố không tiếp nhận được đơn thư khiếu nại, tố 

cáo nào liên quan đến thi đua khen thưởng. 

6. Kinh phí thi đua, khen thưởng 

Nguồn kinh phí chi cho công tác khen thưởng của các đơn vị thuộc thành 

phố được phân bổ cùng với nguồn ngân sách hàng năm.  

7. Công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác thi đua, khen thưởng 

Công tác cải cách hành chính trong thi đua khen thưởng luôn được UBND 

thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Việc phát động, triển khai các 

phong trào thi đua đều tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn liền với thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, không mang tính hình 

thức. Thủ tục khen thưởng được thực hiện theo đúng quy định, nhanh chóng, kịp 

thời, đúng đối tượng, đảm bảo tính khuyến khích đối với các tập thể, cá nhân đạt 

được thành tích trong các phong trào thi đua. Việc thực hiện các thủ tục hành 

chính về khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố đã được 

xây dựng và đưa vào áp dụng theo Quy trình ISO 9001:2015, hướng đến mục tiêu 

công khai, minh bạch và chuyên nghiệp hóa trong thi đua, khen thưởng. 

UBND thành phố tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý, lưu trữ văn bản, hồ sơ liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy 

mạnh ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, kết nối liên thông các đơn 

vị phòng, ban, phường, xã qua hệ thống Email công vụ, triển khai chữ ký số điện 

tử để gửi, nhận các văn bản, hồ sơ về thi đua, khen thưởng một cách nhanh 

chóng, thuận lợi. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng được 

thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định của Trung 

ương, tỉnh. Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả khen thưởng qua 

dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời giúp 

lưu trữ, tra cứu hồ sơ khen thưởng khoa học, thuận tiện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Phong trào thi đua yêu nước năm 2021 đã được cấp uỷ, chính quyền các 

cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có sự 

phối hợp chặt chẽ; các ban, ngành và phường, xã đã tổ chức được nhiều phong 

trào thi đua, nhiều đợt thi đua với hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, gắn 

với việc 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” và 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”.  

Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ; 

thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng, chú trọng khen 

thưởng chuyên đề, đột xuất cho các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất.  



10 

 

Các phong trào thi đua được phát động và thực hiện có hiệu quả, đã góp 

phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong 

năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch 

Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, ảnh 

hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song, dưới sự 

lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của 

chính quyền các cấp cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, các 

phong trào thi đua chiến đấu, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

thành phố tiếp tục được phát huy sâu rộng nên tình hình kinh tế - xã hội của thành 

phố vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh, Nghị quyết HĐND thành phố giao. Tiêu chí 

không đạt là tiêu chí “Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng” (thực hiện 4,47% so 

với kế hoạch năm 9%). 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những điểm mạnh đã được tích cực phát huy, phong trào thi đua 

và công tác khen thưởng năm 2021 còn bộc lộ một số điểm cần khắc phục: 

Phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa phương chưa đồng đều, chưa kịp 

thời, thường xuyên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, đời sống kinh tế xã hội 

gặp khó khăn nên công tác thi đua, khen thưởng có phần bị ảnh hưởng do đó 

chưa tạo được động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị. 

Việc trích lập quỹ thi đua khen thưởng còn phân bổ rải rác cùng với kinh 

phí cấp cho các cơ quan, đơn vị, do đó kết quả phát động, thực hiện các phong 

trào thi đua, thực hiện khen thưởng ở một số ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, 

còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công 

tác quản lý, chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh chiếm nhiều 

thời gian, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã 

hội ở địa phương nên khối lượng công việc lớn, phức tạp, ở một số đơn vị, đôi 

lúc thủ trưởng đơn vị còn chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác thi đua khen thưởng. 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở trong 

năm có sự thay đổi do biến động nhân sự qua các đợt bầu cử và sắp xếp cán bộ 

phường, xã nên đa phần mới đảm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng, mặt khác 

còn kiêm nhiệm nhiều công việc nên chất lượng tham mưu đề xuất, tổ chức các 

phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng đạt hiệu quả chưa cao. 

Kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng ở một số đơn vị còn thiếu do khó khăn về ngân sách, chưa đáp ứng được 

yêu cầu nhiệm vụ. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Một là, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần phải thường xuyên quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình đồng thời cần có sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ của UBMTTQ 
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và các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể cùng cấp. Khi đánh giá thi đua 

phải xét tổng thể, toàn diện, khách quan, dân chủ, đúng người, đúng việc mới 

phát huy hiệu quả và vai trò của thi đua. 

Hai là, hoạt động thi đua của các đơn vị cũng như phường, xã phải mang 

tính thực chất, tránh hình thức; tạo được động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cơ 

quan, đơn vị. Việc chọn, xây dựng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến ở các cấp, 

các ngành phải được quan tâm đầu tư đúng mức, nhân rộng trên các lĩnh vực. 

Việc tuyên truyền, tổ chức học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô 

hình cần phải được đẩy mạnh, đổi mới cả về hình thức và nội dung. 

Ba là, tăng cường kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai thực hiện công 

tác thi đua, khen thưởng, chú trọng khen thưởng chuyên đề, đột xuất và tuyên 

truyền gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là đối với công chức, viên chức, người 

lao động trực tiếp, nông dân, hộ gia đình. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục quan 

tâm, tạo điều kiện, có các hình thức khen thưởng đối với Nhân dân và cán bộ 

thành phố cũng như các tập thể, cá nhân thuộc thành phố có thành tích xuất sắc 

trong các phong trào thi đua, lĩnh vực công tác để kịp thời động viên phong trào 

góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.  

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, để kịp thời động viên, 

thúc đẩy phong trào thi đua của thành phố, UBND thành phố trân trọng đề nghị 

UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Cụm thi đua các huyện, thành 

phố xét, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng 

Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu, làm tiền đề để UBND thành phố đủ điều kiện đề nghị 

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. 

2. Đề nghị Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tăng cường triển khai các lớp tập 

huấn (tập trung hoặc trực tuyến) về nghiệp vụ thi đua khen thưởng cho các đối 

tượng là cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cấp cơ sở để nâng cao hiệu 

quả, chất lượng công tác tham mưu về thi đua khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 

 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022  

VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

Năm 2022, là năm tiếp theo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chống 

dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới đòi hỏi từ 

UBND thành phố đến các phòng ban, UBND phường, xã phải tập trung cao hơn 

nữa trong chỉ đạo, điều hành; phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, bám sát 
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nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong năm 

2022, UBND thành phố tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước phù 

hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

1. Tuyên truyền, vận động toàn quân, toàn dân tích cực hưởng ứng phong 

trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, 

chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, hướng tới mục tiêu “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính 

mạng của nhân dân”; đồng thời triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội.  

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh, quản lý đô 

thị, môi trường. Huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 

án lớn, trọng điểm có sức lan tỏa cao nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh nói chung và thành phố nói riêng. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến 

đổi khí hậu.  

3. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 

phong trào thi đua trong lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, đặc biệt là trong 

bối cảnh thích ứng an toàn với dịch bệnh. 

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua về khoa học công 

nghệ, cải cách hành chính, đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền 

điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh 

thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.  

5. Phát huy phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở, các phong trào 

thi đua lao động, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố 

quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi 

đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, các đoàn thể 

tiên tiến xuất sắc. 

II.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cơ bản trên, đảm bảo các đợt thi đua, 

phong trào thi đua được tổ chức có hiệu quả, UBND Thành phố đề ra các giải 

pháp trong phong trào thi đua năm 2022 như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trước hết từ cấp 

ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 

của phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu 

nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

2. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và tinh thần chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện, học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
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3. Chủ động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động các phong trào thi 

đua, phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của địa phương. Tổ chức các 

phong trào thi đua có chủ đề, chủ điểm gắn với các ngày kỷ niệm, các sự kiện 

chính trị - xã hội quan trọng trong năm, hưởng ứng và phát động các phong trào 

thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022.  

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công 

khai minh bạch và kịp thời. Chú trọng khen thưởng hộ gia đình, nông dân, công 

nhân, người lao động có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, 

UBND thành phố trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- TT Thành ủy; Thường trực HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, HTX; 

- UBND các phường, xã; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, NC, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Như 
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