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BÁO CÁO 

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

Phương hướng nhiệm vụ công tác Thi dua-Khen thưởng năm 2022  

     
 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của luật thi đua-khen thưởng ngày 14/6/2005; 

 Thực hiện Hướng dẫn số: 01/HD-HĐTĐKT ngày 15/11/2021 của Hội đồng 

thi đua khen thưởng huyện Nghĩa Hưng về hướng dẫn tổng kết phong trào Thi đua 

- Khen thưởng năm 2021; nhiệm vụ công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022. 

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động 

ngay từ đầu năm 2021; Đảng ủy-UBND xã đã phát động phong trào thi đua trong 

Đảng bộ, Chính quyền và các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội và cơ sở thôn 

xóm cũng phát động các phong trào thi đua; xây dựng kế hoạch và những biện 

pháp sát với tình hình của từng giai đoạn để tổ chức thực hiện các phong trào. Sau 

1 năm phát động và thực hiện các phong trào trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 

xã hội, kết quả đã đạt được như sau: 

Năm 2021 năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc. Thực hiện 

Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV và thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế-xã hội 5 năm (2021-2026).  

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021, bên cạnh những thuận lợi 

cơ bản, quá trình tổ chức triển khai cũng gặp không ít những khó khăn do khách 

quan và chủ quan tác động đến. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giá cả thị trường, 

dịch bệnh Covid-19  có sự biến đổi mạnh làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển 

chung của ngành sản xuất nông nghiệp. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng 

bộ, sự điều hành của chính quyền, cùng với sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của 

Huyện uỷ-UBND huyện Nghĩa Hưng và tạo điều kiện giúp đỡ của các ban ngành, 

đoàn thể chính trị của huyện. Phát huy nội lực mở rộng dân chủ, đoàn kết khắc 

phục khó khăn. Cán bộ và nhân dân xã Nam Điền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân trong xã được cải thiện, 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
 

PHẦN THỨ NHẤT 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2021 
 

I. PHONG TRÀO THI ĐUA SẢN XUẤT - PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 

 Ngay từ đầu năm, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể đã phát 

động các phong trào, động viên nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực sản xuất; 

khai thác tiềm năng đất đai, bãi biển; mở rộng ngành nghề phát triển TTCN và dịch 



2 
 

vụ trên địa bàn, tìm kiếm việc làm trên mọi miền đất nước để mang lại thu nhập 

kinh tế cao cho gia đình và thu nhập xã hội. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế 

đạt 10,4%; các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

1. Phong trào chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên đất nông nghiệp trên tinh thần 

nghị quyết số 01, số 08, số 48 của Đảng uỷ; Nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ 

cấu giống cây trồng, con nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng đúng với quy 

hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhiều hộ gia đình đã thực hiện chuyển đổi 

từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao lập vườn và nuôi trồng thuỷ sản mang 

lại hiệu quả kinh tế cao. 

Diện tích cây màu là 198 ha. Tổng giá trị sản xuất cây màu (giá hiện hành) 

là 75.850 triệu đồng; đạt trên 350 triệu đồng/ha. 

2. Phong trào chăn nuôi: Tuy giá cả thị trường biến động thất thường song 

đàn gia súc, gia cầm được duy trì và có hướng phát triển tốt, tình hình chăn nuôi 

gia súc, gia cầm đang chuyển dịch theo hướng giảm quy mô chăn nuôi lẻ ở hộ gia 

đình, tăng chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại. Tổng đàn lợn năm 2021 là 950 

con; đàn trâu, bò 70 con; đàn gia cầm 20.000 con.  

3. Phong trào sản xuất, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản: Đã mở rộng 

thêm diện tích mặt nước trên địa bàn xã và vùng quanh xã để sản xuất các loại con 

nuôi đa dạng phù hợp với điều kiện từng vùng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

ngoài ra các hộ dân còn duy trì nghề nuôi thả vạng và khai thác thuỷ hải sản tuyến 

bờ cho thu nhập cao. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp- thuỷ sản năm 2021 

(giá hiện hành) là 273.919 triệu đồng. 

4. Tiểu thủ công nghiệp phát triển khá; xây dựng cơ bản phát triển mạnh và 

lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có sự phát triển khá. Nhiều hộ đã đầu tư kinh doanh, 

dịch vụ nhiều loại hàng hóa, vật liệu xây dựng, phương tiện vận chuyển phục vụ 

sản xuất và các nhu cầu đời sống dân sinh. 

Phong trào thi đua sản xuất - phát triển kinh tế trên địa bàn năm 2021, tuy là 

năm gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã phấn đấu đạt được tốc độ tăng trưởng 

kinh tế khá cao là 10,04%:  

 Về cơ cấu theo ngành kinh tế năm 2021: 

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản   :  4,36%;  

+ Giá trị sản xuất TTCN, XDCB    :  16,87%;  

+ Giá trị sản xuất Thương mại-dịch vụ-thu nhập khác :  16,3%. 

II. PHONG TRÀO CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ĐƯỢC PHÁT 

TRIỂN. 

1. Phong trào Khuyến học-khuyến tài và quỹ Ban liên lạc gắn kết con em xa 

quê: Tiếp tục duy trỡ vận động ủng hộ Quỹ Khuyến học xã. Đến nay tổng số quỹ 

khuyến học xã là 369.700.000 đồng.  

Tổng số quỹ Ban liên lạc gắn kết với các con em đang học tập, công tác, làm  

ăn trên mọi miền Tổ quốc của xã Nam Điền là 122.000.000 đồng.  



3 
 

Các ngành học đã cải tiến nâng cao hơn được chất lượng giáo dục toàn diện; 

hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được duy trì dưới các hình 

thức, truyền tải được nhiều kiến thức trong cuộc sống cho cán bộ, hội viên và 

nhiều nông dân trong xã. 

2. Các hoạt động thông tin tuyên truyền-văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao-

văn hóa xã hội được quan tâm có nhiều chuyển biến tích cực. 

- Công tác thông tin tuyên truyền được duy trì, thông suốt; chuyển tải nhiều 

thông tin đa dạng bằng nhiều hình thức; phong phú về nội dung nhân các ngày kỷ 

niệm, ngày lễ tết và các phong trào trên nhiều lĩnh vực được kịp thời phát động 

rộng rãi tới toàn dân. 

- Cuộc vận được UBMT các cấp và các cơ quan, đơn vị thôn xóm đã hưởng ứng 

thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm toàn xã có 1.784 hộ đạt tiêu chuẩn 

gia đình văn hóa, đạt 87,84%. 

- Tiếp tục thực hiện chủ trương định hướng về thôn xóm và thực hiện đề án 

xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động Văn hoá- xã hội. 

  3. Các hoạt động y tế-chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; khám chữa 

bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi; khám bệnh cho người cao tuổi tại trạm y tế được duy 

trì; nâng cao chất lượng hoạt động y tế cộng đồng, cụng tỏc phòng, chống dịch 

Covid-19 được cấp ủy, chính quyền quan tâm thường xuyên 

4. Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về chi trả các chế độ bảo đảm 

an toàn tuyệt đối; thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách; giải quyết tốt công 

tác vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ gia đình được tiếp cận các nguồn 

vốn vay để sản xuất có hiệu quả. 

5. Công tác thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

6. Bình quân thu nhập đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo xét duyệt theo tiêu chí 

chuẩn nghèo mới là 0,05%; đời sống văn hóa, tinh thần vật chất của nhân dân được 

nâng lên rõ rệt. 

            III. VỀ NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG-AN NINH.  

1. Công tác Quân sự-Quốc phòng địa phương: Đó phỏt động thi đua toàn 

diện các mặt công tác; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập 

ngũ đầu năm 2021; huấn luyện đạt thành tích cao; thường xuyên củng cố xây dựng 

lực lượng theo biên chế; cán bộ chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự: Thực hiện tốt công tác xây dựng phong 

trào “toàn dân bảo vệ Tổ quốc” và vận động toàn dân thực hiện mụ hỡnh “Ba an 

toàn”; về an ninh trật tự theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. 

- MTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội đó phỏt động thi đua thực hiện Nghị 

quyết liên tịch giữa UBMTTQ Việt Nam với Bộ công an thành phong trào rộng 

khắp, có chiều sâu, phù hợp với địa bàn nông thôn; nhằm huy động sức mạnh toàn 

dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm, 
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tệ nạn xã hội; gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cuộc vận 

động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở. 

 -  Kết quả từ phong trào này đó gúp phần đảm bảo an ninh chính trị-trật tự 

an toàn xã hội, thỳc đẩy kinh tế-xã hội phỏt triển.   

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN, UBMTTQ VÀ CÁC NGÀNH, 

ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN. 

1. Đội ngũ cán bộ, công chức thi đua, phấn đấu tích cực học tập, nâng cao trình 

độ chuyên môn, kỹ năng công tác và kinh nghiệm thực tế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

2. Đội ngũ cán bộ, công chức đó nõng cao ý thức trỏch nhiệm, giữ gìn sự đoàn 

kết, tự phờ bỡnh và phờ bỡnh; duy trỡ lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật 

lao động….góp phần nâng cao được chất lượng công tác và hiệu quả công việc. 

3. Địa phương đó phấn đấu đạt xã Nụng thụn mới nõng cao tại Quyết định 

số 2939/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 cụng nhận xã đạt Nông thôn mới nâng cao 

năm 2020. 

4. Các cơ quan, trường học, y tế, các thôn xóm phát huy kết quả của phong 

trào từ những năm trước đó duy trỡ và phỏt triển cỏc phong trào tốt hơn, như đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế - kỹ thuật, giữ gìn sự đoàn kết tỡnh làng nghĩa 

xúm; tương trợ giúp đỡ nhau; thực hiện nhiều cuộc vận động do UBMTTQ xã phát 

động đạt kết quả cao; phong trào khuyến học, khuyến tài ở nhiều thôn xóm có các 

hoạt động nổi bật, nhiều gia đỡnh có con em học giỏi… tạo khớ thế mới trong 

phong trào học tập… các phong trào đó gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cỏc nội 

dung lớn của phong trào. 

V. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG TRONG NĂM 2021. 

 Phong trào thi đua năm 2021 được các cấp, các ngành và toàn dân hưởng 

ứng đó thu được kết quả toàn diện trong điều kiện địa phương cũn nhiều khú khăn; 

tỡnh hỡnh kinh tế-chớnh trị đời sống nhân dân cơ bản ổn định; bộ mặt xã hội nhiều 

đổi mới; các phong trào gắn kết với mọi hoạt động của đời sống xã hội, gúp phần 

nõng cao hơn được chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; thúc đẩy kinh tế - 

xã hội phỏt triển, giữ vững an ninh nụng thụn. 

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính mà các cơ sở thôn xóm đã thực hiện 

trong phong trào thi đua năm 2021 (ở biểu 01 kèm theo). 

Điển hỡnh trong phong trào thi đua năm 2021 đó có nhiều tập thể và cỏ 

nhõn được các cấp khen thưởng gồm:  

1. Các tập thể, cá nhân được Huyện ủy-UBND-Công đoàn huyện khen 

thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021;  

+ Huyện ủy khen: Chi bộ 10 được Huyện ủy khen thưởng chi bộ đạt trong 

sạch vững mạnh, cá nhân Đ/c Ngô Anh Đức – Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch 

HĐND xã được tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

+ UBND huyện khen:  
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-  Chính quyền đạt danh hiệu vững mạnh; Tập thể lao động tiên tiến; Cán bộ và 

nhân dân xóm  10 được khen thưởng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2021 và 03 cá nhân là cán bộ, công chức xã được UBND huyện tặng danh hiệu 

chiến sỹ thi đua cấp huyện năm 2021. Gồm: Ông Nguyễn Xuân Tuyến - Chủ tịch 

UBND, Bà Trần Thị Hải Yến – Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM; Bà Trần Thị Hồng 

– Công chức Địa chính - Xây dựng. 

- Ông Nguyễn Văn Vỹ  – Chủ tịch UBMTTQ. Đạt thành tích xuất sắc trong 

công tác năm 2021.  

- Cỏn bộ và nhõn dõn xã Nam Điền được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công 

tác Tư pháp năm 2021. 

- Cán bộ, hội viên hội khuyến học. Được Trung ương hội Khuyến học Việt Nam. 

Tặng Bằng khen đó có thành xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến 

tài, xõy dựng xã hội học tập năm 2021. 

Trường THCS: 08 thầy cô được Giám đốc sở Giáo dục đào tạo, UBND 

huyện tặng giấy khen đạt danh hiệu LĐTT và giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. Trường được công nhận là tập thể lao động tiên tiến. 

Trường tiểu học:  06  thầy cô được Giám đốc sở Giáo dục đào tạo, UBND 

huyện tặng giấy khen đạt danh hiệu LĐTT và giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở. Trường được công nhận là tập thể lao động tiên tiến. 

 Trường Mầm non: 5 cô được UBND huyện tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở, tặng giấy khen đạt danh hiệu LĐTT. Trường được công nhận là tập thể 

lao động tiên tiến. 

+ Bà Trần Thị Hải Yến – Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM. Được Trung ương 

Đoàn và Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen đó có thành xuất sắc trong phong trào thanh thiếu 

nhi năm 2021. 

+ Ông Trần Minh Tung  – Chủ tịch hội khuyến học. Được Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Bằng khen đó có thành  tích trong công tác vận động xây dựng, quản lý và sử 

dụng quỹ khuyến học từ năm 2016 đến năm 2021. 

+ Ông Vũ Đỡnh Bảng  – Phó Chủ tịch hội khuyến học. Được Chủ tịch UBND 

huyện tặng giấy khen đó có thành xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, 

khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021. 

2. Chủ tịch UBND xã khen thưởng: 15 tập thể và 15 cá nhân là những người đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 (có danh sách tập thể và cá nhân kèm theo). 
 

* NHỮNG MẶT CÒN HẠN CHẾ 

-  Công tác chỉ đạo triển khai sản xuất trên các lĩnh vực còn hạn chế về năng 

lực điều hành, chưa chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch và các mô hình áp 

dụng tiến bộ khoa học tiên tiến để nâng cao giá trị sản xuất các ngành. Đồng thời 

việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên đất nông nghiệp diễn ra còn thiếu đồng bộ, 
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làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều hành sản xuất cũng như hiệu quả thu được 

trên diện tích canh tác còn thấp, chưa đạt được yêu cầu đề ra. 

- Trong quá trình công tác còn một số ít đồng chí cán bộ từ xã tới cơ sở chưa 

nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

- Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương nhìn chung còn hạn chế. 

- Phong trào thi đua quyết thắng ở một bộ phận nhỏ cán bộ và nhân dân chưa 

được đề cao và tích cực phấn đấu thi đua còn có tư tưởng công tác cầm chừng. 

- Việc vận động toàn dân tham gia BHYT ở một số đoàn thể và cơ sở xóm 

đạt chưa cao. 
 

 

PHẦN THỨ HAI 

Phát động phong trào thi đua năm 2022 
 

 

 Phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại của năm 

2021. UBND xã Nam Điền phát động phong trào thi đua năm 2022 với các chỉ tiêu 

thi đua sau: 

I.  PHONG TRÀO SẢN XUẤT KINH DOANH - PHÁT TRIỂN KINH TẾ -

XÃ HỘI. 

1. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp-nông thôn; 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi trên đất trồng lúa kém hiệu quả ngoài đồng, 

phát triển toàn diện cây màu trên diện tích đất màu trong khu dân cư và ngoài 

đồng, đẩy mạnh việc chăn nuôi gia súc gia cầm. 

2. Áp dụng khoa học kỹ thuật, xõy dựng mụ hỡnh điểm vùng trồng màu có 

hiệu quả kinh tế cao, để nhân ra diện rộng, phát huy vai trũ cỏc cõy màu chủ lực để 

mang lại hiệu quả kinh tế cao trên diện tích đất canh tác. 

3. Khuyến khích phát triển tăng quy mô chăn nuôi theo hướng gia trại và 

trang trại, giảm chăn nuôi nhỏ lẻ ở các hộ gia đỡnh; sản xuất theo hướng chuyên 

môn tập trung, làm giảm chi phí sản xuất và vệ sinh môi trường để các hộ chăn 

nuôi có thu nhập cao và ổn định. 

4. Đẩy mạnh phong trào: Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nuôi 

trồng; liên kết chặt chẽ nhiều hộ nuôi theo từng vùng, hỡnh thành cỏc cõu lạc bộ để 

giúp nhau trong quỏ trình sản xuất như cải tạo hệ thống vùng nuôi-lựa chọn cơ cấu 

con nuôi-kỹ thuật và kinh nghiệm nuụi, xử lý dịch bệnh-mụi trường để đạt năng 

suất xuất cao nhất. 

5. Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp-thủy sản năm 2022 tăng trên 3%. 

6. Phấn đấu giá trị sản xuất tiểu thủ thủ công nghiệp-xây dựng cơ bản tăng 

trên 17% và mở rộng các ngành nghề dịch vụ đa dạng khác. 

7. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn: Vượt 5% trở lên so với dự toán 

huyện giao. 
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8. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng từ 10% và cơ cấu 

ngành kinh tế (giá so sánh 2010), cụ thể là: 

 + Nông nghiệp, thủy sản                              : 49,71%. 

 + Tiểu thủ công nghiệp-xây dựng  : 25,64%. 

 + Thương mại-dịch vụ-thu nhập khác  : 24,65%. 

9. Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - XÃ HỘI. 

1. Phát động thành phong trào rộng khắp công tác khuyến học, khuyến tài đối 

với tất cả các ban, ngành, thôn xóm, trường học, dũng họ, cỏc gia đỡnh. Thi đua dạy 

tốt và học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường học; Phấn đấu 

trên 90% số học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT và các loại hỡnh đào tạo. 

2. Thi đua làm tốt công tác tuyên truyền vận động của Mặt trận, các ban 

ngành đoàn thể, thôn xóm thực hiện tốt Pháp lệnh về dân số và làm tốt các chiến 

dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đỡnh, làm 

thay đổi nhận thức hành vi chấp nhận quy mô gia đỡnh từ 1-2 con; cụng tỏc vận 

động, tuyên truyền phải đạt được mục tiêu giảm mạnh người sinh con thứ 3 trở lên. 

3. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới 

nâng cao, đô thị văn minh”; gắn với phong trào cả nước chung tay xây dựng nông 

thôn mới, các thôn xóm rà soát đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của cuộc 

vận động trên, đồng thời phấn đấu xây dựng các tiêu chí về xây dựng làng văn hóa 

để đề ra các chương trình hành động cụ thể ở thôn xóm để mọi gia đỡnh, mọi 

người có ý thức thực hiện. Phấn đấu toàn xã năm 2022 trên 85% các hộ gia đỡnh 

đạt tiêu chuẩn gia đỡnh văn hóa. 

4. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng 

phong trào cả nước chung tay xây dựng NTM, quan tâm đến việc trồng cây môi 

trường, trồng hoa, phấn đấu năm 2022 có 2 - 3 xóm hoàn thành 100%  đèn đường 

cao áp.... để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân đáp ứng với yêu 

cầu phát triển của đất nước. 

5. Các thôn xóm, các khu dân cư thường xuyên phát động phong trào đoàn kết, 

giữ gìn tỡnh làng nghĩa xúm, vệ sinh mụi trường-tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, 

đẹp, vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân đạt trên 92% trở lên, mọi người dân 

thực hiện tốt việc sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng mọi quy định về 

quản lý đất đai.  

6. Thi đua xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh đối với cả hệ thống chính trị. 

Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; chính quyền vững mạnh, Mặt 

trận và các đoàn thể đạt tiên tiến xuất sắc. 

 Nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc vận động lớn, các cuộc vận động 

thường xuyên, đột xuất; các quỹ chăm sóc người cao tuổi; quỹ khuyến học, quỹ 

đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc–bảo trợ trẻ em và các quỹ khác do UBMTTQVN 

và nhà nước các cấp phát động đến các thôn xóm … 
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7. Các chỉ tiêu thi đua đánh giá phong trào năm 2022: 

+ Đối với tập thể được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm không 

vượt quá 30%. 

+ Đối với Cá nhân được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm không 

vượt quá 35%. 

+ Các đơn vị, các ngành, chi bộ, thôn xóm.... có báo cáo đăng ký thi đua năm 

2022 gửi về Văn phòng UBND xã trước ngày 10/02/2022. Nếu đơn vị nào không phát 

động thi đua của đơn vị và không có báo cáo đăng ký thỡ sẽ khôngđược xét thi đua của 

năm 2022;  Đối với các chi hội, đoàn thể tự đánh giá phân xếp loại theo thứ tự A, B, C; 

các đoàn thể đánh giá chi hội mỡnh có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thỡ chi bộ mới 

được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Thực hiện theo (biểu số 02). 

III. VỀ NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG - AN NINH. 

1. Tiếp tục thực hiện phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” thụng 

qua cỏc hỡnh thức tuyờn truyền vận động, qua các mô hỡnh theo địa bàn, lĩnh vực 

và theo các chuyên đề phù hợp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hỡnh “tự quản, 

tự phòng, tự bảo vệ” để từng bước đưa phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc” đi vào chiều sâu với chủ đề “dân vận khéo”, “bảo vệ an ninh Tổ quốc” và 

khẩu hiệu hành động, “toàn dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thực 

hiện tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Các nội dung phong trào này phải được đề ra 

và thực hiện theo tiêu chí đó là “thôn xóm không có tội phạm, không có ma túy, 

không có tệ nạn xã hội”; “quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội 

và tệ nạn xã hội”; “phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh 

thiếu niên”; “an toàn trường học”, “bình yên thôn xóm”, gắn với cuộc vận động 

“toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và gắn kết chặt chẽ 

với các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực khác; cũng thông qua đó để nâng cao 

hơn chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn xóm. 

2. Lực lượng công an, cán bộ-chiến sỹ lực lượng vũ trang thi đua, gương 

mẫu thực hiện tốt các cuộc vận động; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách 

nhiệm, rèn luyện bản lĩnh cách mạng, xứng đáng là lực lượng lòng cốt; hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho. 

IV. THI ĐUA THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO VÀ NHIỆM VỤ TRƯỚC 

MẮT. 

1. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban 

ngành, thôn xóm; động viên nhân dân khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ, 

mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2022. 

2. Tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số: 58-NQ/ĐU ngày 

29/11/2018 của Ban chấp hành Đảng ủy xã Nam Điền về tiếp tục đẩy mạnh việc 

thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng các cấp về tăng cường lónh 

đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã. Tăng cường công tác 
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tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng xây dựng 3 nhà máy của Tập 

đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn xanh 

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; Đảm bảo dân chủ, thực 

hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật phòng chống tham 

nhũng; Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, Nâng 

cao chất lượng các tiêu chí NTM và mở rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu 

“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để phát triển bền vững”. Triển khai có hiệu quả nội 

dung các phong trào thi đua và cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 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”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành 

chính xã Nam Điền giai đoạn 2021-2025” do UBND xã phát động gắn với tiếp 

tục thực hiện thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức xã Nam Điền thi đua thực 

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

4. Đẩy mạnh công tác xây dựng các công trình giao thông nông thôn, liên xóm, 

nội đồng, kênh mương nội đồng, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, phòng 

chống lụt bão, nhân rộng việc trồng cây xanh, đường hoa, đèn đường chiếu sáng theo 

Nghị quyết HĐND huyện và xã trong các thôn xóm. 

5. Các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, thôn xóm luôn phải đề cao tinh thần, 

trách nhiệm thực hiện nghiêm Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và trong cơ quan Nhà 

nước. Nưm 2022 lựa chọn 1 - 2 xóm xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu 

chí mới. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ gắn trách nhiệm của 

người đứng đầu, người phụ trách hoặc đảm nhiệm ở từng việc cụ thể. 

         6. Quan tâm sự nghiệp giáo dục, văn hoá thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao, y 

tế... để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Phát động các phong trào thi 

đua yêu nước trong tất cả các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh đối 

với các cấp, các ngành và trong các tầng lớp nhân dân. 

7. Tăng cường kiểm tra các mặt hoạt động ở thôn xóm và một số ngành 

thuộc Uỷ ban nhân dân xã; Đánh giá kết quả và hiệu quả các mặt công tác của xóm 

vào cuối năm, đặc biệt đối với các nhiệm vụ, các mặt công tác như: Khuyến khích 

chuyển dịch cơ cấu sản xuất đa dạng trong nông nghiệp; Đầu tư trí tuệ, khoa học 

kỹ thuật, kinh phí để tổ chức xây dựng các mô hình sản xuất về cây trồng, con nuôi 

có giá trị kinh tế cao. 

 8. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, biểu dương khen thưởng đối với 

các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022. 
 

 

Thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: Yêu nước là phải thi đua, ngành ngành thi đua, 

người người thi đua, nhà nhà thi đua. UBND xã trõn trọng đề nghị các cấp, các ngành, 

các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân hóy thi đua thực hiện tốt nhiều phong trào đó 

phỏt động và nhiều nhiệm vụ được đặt ra, phát huy cao trí tuệ, trách nhiệm vỡ phong 

trào chung của xã nhà mà gúp phần cụng sức mỡnh để xây dựng quê hương Nam 
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Điền ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu kinh 

tế-xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ, Nghị quyết HĐND xã đó đề ra trong năm 2022./. 
 

 

Nơi nhận:                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

-  HĐTĐKT huyện;        CHỦ TỊCH 

-  TT Đảng ủy–TT HĐND xã;  
-  Lãnh đạo UBND xã;                            

-  HĐTĐKT xã; 

-  Cán bộ, công chức xã; Các ngành liên quan; 

-  Bí thư chi bộ, trưởng xóm; 

-  Lưu.              Nguyễn Xuân Tuyến 
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