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 UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
______________ 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
_____________________________________________________ 

 

Số:        /BC-VPUB 
 

Ninh Thuận, ngày    tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 2020 

và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 
__________________________________ 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ninh Thuận về việc phát động năm thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế- xã hội năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII năm 2020; Hướng 

dẫn số 3072/HD-SNV ngày 30/10/2020 của Sở Nội vụ tổng kết năm 2020 và triển 

khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng. Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng như sau: 
 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TĐKT NĂM 2020 

 

         I. Khái quát đặc điểm tình hình  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng nhiệm vụ: 

- Tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động 

chung của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch 

công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy 

ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kết nối hệ thống thông tin hành 

chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - 

lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có 118 cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động (56 nữ, 62 nam) với tuổi đời bình quân tương đối trẻ. Đảng bộ Văn phòng 

có 64 đảng viên (31 nữ, 33 nam); có 03 chi bộ gồm: Chi bộ Khối Nghiên cứu-Tổng 

hợp, Chi bộ Phòng Quản trị-Tài vụ và Chi bộ Nhà khách. Có 02 tổ chức đoàn thể: 

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh và Chi Đoàn thanh niên. 

 Phân bố đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ: Khối Nghiên cứu-Tổng hợp: 30 

đảng viên; Chi bộ Phòng Hành chính-Quản trị: 17 đảng viên; Chi bộ Nhà khách có 

18 đảng viên.   

+ Thuận lợi:  

- Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy 
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ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ 

quan tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ngành, huyện, thành phố. 

- Đội ngũ công chức, viên chức Văn phòng có tuổi đời bình quân tương đối 

trẻ, được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, có tư tưởng cầu tiến, lập 

trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và luôn đoàn kết thống 

nhất trong nội bộ. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn 

thể. 

+ Khó khăn:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp 

UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành trên các 

lĩnh vực, với yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải xử lý nhanh nhạy, chặt chẽ, 

chuẩn xác, hiệu quả; trong khi đó khối lượng công việc thường xuyên là rất lớn 

(ngoài ra còn có các công việc phát sinh), dẫn đến quá tải, áp lực công việc cao. 

- Khối lượng công tác chuyên môn, công tác phục vụ cho hoạt động của 

UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh là rất lớn, đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian để tập 

trung tham mưu nên đã ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác. 

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác thi 

đua, khen thƣởng: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

Được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, công tác thi 

đua khen thưởng ngay tại Hội nghị cán bộ công chức đầu năm, Văn phòng UBND 

tỉnh đã tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể và cá nhân 

của Văn phòng; giữa cơ quan, Công đoàn và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc 

Văn phòng UBND tỉnh. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triến kinh tế xã hội năm 2020; đăng ký thi đua, ký kết giao ước 

thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua từ đầu năm đối với tập thể, cá nhân trong cơ 

quan và trong Khối thi đua. 

 - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo trong việc tiếp tục 

đổi mới phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức học tập quán 

triệt, phổ biến sâu rộng trong CB,CCVC tư tưởng Hồ chí Minh về thi đua yêu nước, 

Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/01/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 

28/5/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen 

thưởng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức 

trong việc tham gia các phong  trào thi đua. Triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua 

khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 

2013; Nghị d95nh số 92/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng;  Quyết định số 95/2015/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế Thi đua 

- Khen thưởng và các văn bản triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá 

trị to lớn của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chủ trương, đường lối của 
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Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập 

trung tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương ghi nhận những thành 

quả của phong trào thi đua yêu nước với hình thức phù hợp, tạo không khí sôi nổi, 

chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2019 và năm 2020, chào mừng Đại 

hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII – năm 2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Ninh Thuận lần thứ XIV. 

 - Ban hành quy chế thi đua khen thưởng, kiện toàn lại Hội đồng thi đua khen 

thưởng Văn phòng và phân công công chức phụ trách công tác thi đua, khen 

thưởng. 

 - Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triến kinh tế xã hội năm 2020 đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, xây 

dựng kế hoạch thi đua từ đầu năm đối với tập thể, cá nhân trong cơ quan và trong 

Khối thi đua, ngay tại Hội nghị cán bộ công chức đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh 

đã tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể và cá nhân của 

Văn phòng; giữa cơ quan, Công đoàn và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh. 

 2. Tình hình tổ chức các phong trào thi đua 

Trong năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng phát động và đăng ký 

các phong trào thi đua thực hiện theo kế hoạch phát động thi đua của UBND tỉnh 

và chương trình công tác trọng tâm năm 2020:  

- Ký kết thi đua: Tham gia cùng các thành viên trong Khối thi đua các cơ quan 

tham mưu tổng hợp của tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020.  

-  Phát động thi đua và đăng ký thi đua năm 2020 với Chủ đề thi đua: “Đoàn 

kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” với 2 đợt: 

+ Đợt thứ nhất: Từ đầu năm đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 với chủ đề thi đua 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2020, lập thành tích xuất sắc 

chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong 

tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. 

+ Đợt thứ hai: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết năm 2020 với chủ đề thi 

đua phấn đấu “Về đích sớm”, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020, lập thành tích xuất sắc “Chào mừng Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh lần thứ VII năm 2020; Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV; kỷ 

niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-

02/9/2020).   

- Phát động thi đua về công tác cải cách hành chính năm 2020, tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông, xây dựng cơ quan văn hóa năm 2020. 
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- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong 

tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của 

Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 04/7/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận. 

Tập trung trí tuệ , công sức xây d ựng hệ thống văn kiện trình Đại hội; chủ động 

chuẩn bị phương án nhân sự; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, 

hậu cần, phục vụ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.  

 - Thực hiện Kế hoạch số 3684/KH-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh lần thứ VII - năm 2020; Kế hoạch số 1778/KH-UBND ngày 

19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh 

Thuận lần thứ VII - năm 2020; Công văn số 1491/SNV-QLNS ngày 22/5/2020 của 

Sở Nội vụ triển khai tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên 

tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương, Văn phòng đã xây dựng kế hoạch triển khai 

để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác 

khen thưởng trong 05 năm (2016-2020), rút ra những bài học kinh nghiệm,đồng 

thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, biểu 

dương thành tích các phong trào thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân là 

những tấm gương điển hình thực sự tiêu biểu xuất sắc gắn với đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phát huy sức mạnh 

của tập thể, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị 

nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Triển khai việc xét chọn tập thể, các cá nhân điển hình xuất sắc để đề nghị 

biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị trong tháng 6/2020 và đề xuất cử đại biểu 

dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - năm 2020 thực hiện theo 

Hướng dẫn số 1779/KH-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về 

việc khen thưởng các điển hình tiên tiến trong Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh 

Thuận lần thứ VII - năm 2020; Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến hoặc Đại 

hội thi đua yêu nước các cấp 05 năm (2016-2020); Công văn số 1491/SNV-QLNS 

ngày 22/5/2020 của Sở Nội vụ triển khai tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hoặc Hội 

nghị điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Công tác thi đua xây dựng điển hình tiên tiến tại Văn phòng được cấp ủy, 

lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo triển khai tiếp tục thực hiện công tác xây dựng và nhân 

rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

trong năm 2020 theo Nghị quyết của Đảng bộ. 

3. Kết quả đạt đƣợc trong thực hiện phong trào thi đua theo các tiêu chí 

chủ yếu của nội dung ký kết giao ƣớc thi đua 

3.1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị:  

 a) Công tác tham mưu tổng hợp 
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- Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện những 

nhiệm vụ trọng tâm, chủ động nắm bắt, xử lý thông tin, tình hình để tham mưu 

phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho hoạt động điều hành chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

- Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tập trung tuyên truyền các sự 

kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tổ chức các hoạt động phục vụ đón Tết, các hoạt động văn hóa, thể thao với 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng trước và trong dịp tết Nguyên Đán, tổ chức các 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận 

(16/4/1975-16/4/2020), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2019); Ngày Quốc tế lao động 01/5; 6 năm Ngày chiến thắng Điện 

Biên Phủ (07/5/19546-07/5/2020), phục vụ các đoàn của Lãnh đạo tỉnh đi thăm, 

chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc Raglai.  

- Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tập trung tuyên truyền 

các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Chuẩn bị tốt các 

hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác , các ngày lễ lớn của đất nước , của 

tỉnh trong năm 2020 theo chương trình kế hoạch . Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp; chủ động, 

phối hợp đồng bộ triển khai thực hiện theo kế hoạch của đảng; chuẩn bị đầy đủ điều 

kiện, các cơ sở theo kế hoạch chỉ đạo, chú trọng là công tác tuyên truyền.  

- Tập trung đẩy mạnh công tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng 

ngừa dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh. 

- Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời Nghị 

quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP 

và Thông báo số 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về cơ chế chính sách đặc 

thù hỗ trợ Tỉnh; đồng thời ban hành kịp thời các chương trình hành động, kế hoạch 

triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. 

 - Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai đầy đủ và hỗ 

trợ kịp thời cho hộ nghèo, bảo trợ xã hội và trẻ em trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất 

với các hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Triển 

khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Phối hợp với các sở, ngành tham mưu công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức 

bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo; 

tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục 

vụ của các Sở ngành, địa phương; hoàn tất kỳ thi tuyển công chức năm 2019. Tập 

trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng 

chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trước và sau 

Tết nguyên đán. Công tác thi đua-khen thưởng đã tổ chức phát động và ký kết giao 
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ước thi đua năm 2020, khen thưởng kịp thời các nhân tố mới trong thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của địa phương năm 2020. 

- Phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết 01/NQ-

CP của Chính phủ và các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19; hoàn thành báo cáo chuyên đề kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng 

văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, kịch bản tăng trưởng năm 

2020 điều chỉnh và các báo cáo sơ, tổng kết thực hiện các chương trình, kế hoạch 

của Trung ương, của Tỉnh; triển khai kịp thời công tác lập quy hoạch Tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án 

trọng điểm và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; công tác thu hút đầu tư các thành 

phần kinh tế tiếp tục đổi mới, chất lượng đầu tư được nâng lên. 

- Nâng cao chất lượng và đảm bảo thời gian việc xây dựng các báo cáo, tuần, 

tháng, quý, chương trình công tác trọng tâm năm và bố trí thời gian, chuẩn bị tốt 

nội dung các cuộc họp, hội nghị, kiểm tra cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.  

 - Công tác ngoại vụ: Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan nội chính và 

các ngành chức năng quản lý đúng pháp luật các đoàn khách nước ngoài đến làm 

việc tại tỉnh, các hoạt động kinh tế- xã hội có yếu tố nước ngoài… 

 - Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo: Nâng cao 

chất lượng và đảm bảo thời gian việc xây dựng các báo cáo, tuần, tháng, quý, 

chương trình công tác trọng tâm năm và bố trí thời gian, chuẩn bị tốt nội dung các 

cuộc họp, hội nghị, kiểm tra cơ sở, giải quyêt khiếu nại, tố cáo của công dân do 

lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân được cơ quan chú trọng quan tâm và làm tốt từ công tác tuyên 

truyền, công tác tổ chức thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật tại Ban Tiếp 

công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

+ Kết quả tiếp công dân:  

- Tiếp thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh: 137 lượt, 212 người; Số 

vụ việc: 112 (trong đó: cũ: 35, mới phát sinh: 77); so với năm 2019: số lượt giảm 

87, số người giảm 136, số vụ việc giảm 57. 

- Số đoàn đông người đến Trụ sở TCD tỉnh: 23 người, đã chuyển đơn đến 

UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Đoàn đông người kéo đến Trụ sở UBND 

tỉnh: 02 

- Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Tiếp định kỳ 12 

lần/12 tháng. 

-  Tiếp công dân đột xuất của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: 06 trường hợp. 

b) Công tác Tổ chức - Hành chính - Quản trị 

 - Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 
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nghiệp vụ, lý luận chính trị năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức đào tạo bồi 

dưỡng về công tác LLCT, các lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ 

năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ chuyên môn… 

Trong năm 2020: Đào tạo sau Đại học: 02; Lý luận chính trị: Trung cấp: 04, 

Cao cấp: 01; Quản lý NNCVC: 05, CV: 01; Bồi dưỡng về CCHC, công tác dân 

vận, văn thư, lưu trữ: 06.  

- Thực hiện Công văn số 3539/UBND-VXNV ngày 02/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị 

định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Công văn số 2840/SNV-

TCBM ngày 07/10/2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, 

đã tham mưu lãnh đạo Văn phòng ký, ban hành Báo cáo đánh giá kết quả triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy và tiếp tục đề xuất 

Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ đối với các phòng, ban chuyên môn hiện nay tại Văn 

phòng UBND tỉnh, đảm bảo về cơ cấu tổ chức, số lượng phòng, ban theo quy định. 

 - Công tác văn thư: Đã tiếp nhận, cập nhập, xử lý 40.643 văn bản đến; Scan 

phát hành văn bản đi:13.311 văn bản, trong đó đăng 2.681 văn bản chỉ đạo điều 

hành của UBND tỉnh, văn bản không đăng: 2.681 văn bản. Công tác văn thư đảm 

bảo đúng quy trình trong quản lý, phát hành văn bản, quản lý dấu, thực hiện giữ gìn 

bí mật Nhà nước theo quy định. 

 Trong năm 2020, Bộ phận “một cửa”: Đã tiếp nhận 930 hồ sơ hành chính 

trên các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất, bồi thường tái 

định cư, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, khai thác khoáng sản, cấp 

phép điện lực, vật liệu nổ công nghiệp, kết hôn có yếu tố nước ngoài, xử phạt hành 

chính… Kết quả giải quyết hồ sơ: trước hẹn 436 hồ sơ, đúng hẹn 487  hồ sơ, 07 hồ 

sơ trễ hạn do nguyên nhân khách quan.  

- Bộ phận Lưu trữ hiện hành: Đang chỉnh lý tài liệu khối 2018  phân loại hồ 

sơ công việc: các loại công văn đến năm 2018 của các Bộ, ngành TW; các sở, ban 

ngành, huyện, thành phố. Trong năm 2020 có trên 80 tổ chức và cá nhân đến liên 

hệ công việc liên quan đến tài liệu lưu trữ hiện hành. 

 - Bộ phận Quản trị:  Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật chất phục vụ công 

tác của UBND tỉnh như: Hội họp, hội nghị; tổ chức đưa đón Lãnh đạo UBND tỉnh, 

các đoàn Trung ương, khách trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại tỉnh. 

Phối hợp chặt chẽ với Viễn thông Ninh Thuận chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm 

bảo thông suốt, kịp thời phục vụ các cuộc họp giao ban trực tuyến của UBND tỉnh 

với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương 

 - Nhà khách: Phục vụ chu đáo việc ăn, nghỉ đối với các đoàn khách của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và đoàn đại biểu Quốc hội.. . các đoàn của lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước về thăm và làm việc vởi tỉnh. Tổ chức khai thác có hiệu quả tài sản, 

nguồn nhân lực hiện có để hoạt động dịch vụ du lịch, tạo nguồn thu cân đối, tiết 
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kiệm chi cho ngân sách, tăng cường giới thiệu quảng bá về hình ảnh, con người 

Ninh Thuận đến với du khách trong và ngoài nước. 

c) Về  ứng dụng công nghệ thông tin  

 Phối hợp chặt chẽ với Viễn thông Ninh Thuận chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất 

đảm bảo thông suốt, kịp thời phục vụ các cuộc họp giao ban trực tuyến của UBND 

tỉnh với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương; hoàn chỉnh Chương trình Quản lý 

văn bản và điều hành tác nghiệp (Văn phòng điện tử) tại Văn phòng. 

 3.2. Kết quả thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc 

- Tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường xây dựng và chỉnh 

đốn đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê, đặc 

biệt tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) 

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” Định kỳ hàng quý Đảng ủy, 

lãnh đạo cơ quan tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm trong chỉ 

đạo điều hành và đề ra phương hướng giải pháp tiếp tục thực hiện phong trào thi 

đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần thực hiện nhiệm 

vụ chính trị theo kế hoạch đề ra. 

- Cấp ủy, lãnh đạo thường xuyên triển khai, quán triệt các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí  nhằm đảm bảo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo Công đoàn 

tiến hành rà soát bổ sung, xây dựng mới một số nội dung cho hoàn thiện quy chế 

dân chủ trong cơ quan phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tài chính, bồi dưỡng đào tạo chuyên môn 

nghiệp vụ, quy chế chi tiêu nội bộ … đều công khai cho toàn cán bộ công chức, 

viên chức và người lao động biết và tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh hàng 

năm theo quy định. 

 - Thực hiện kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc, kịp thời chấn chỉnh 

tác phong làm việc đảm bảo đúng nguyên tắc hành chính phục vụ. Nhìn chung, hầu 

hết CB , CC, VC Văn phòng UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc giờ giấc , đeo thẻ 

trong giờ làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện chế độ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức đúng định kỳ và 

theo chỉ đạo tại Công văn số 799/UBND-NC ngày 27/2/2015 của UBND tỉnh và 

Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết 

định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 ban hành Quy định về đánh giá, phân 

loại cán bộ, công chức, viên chức (thay thế Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND 



t 

9 

 

 

ngày 07/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

 - Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được 

cơ quan chú trọng quan tâm và làm tốt từ công tác tuyên truyền, công tác tổ chức 

thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật tại Ban Tiếp công dân tỉnh trực thuộc 

Văn phòng UBND tỉnh.  

3.3. Kết quả xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng 

- Tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường xây dựng và chỉnh 

đốn đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê, đặc 

biệt tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) 

“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” Định kỳ hàng quý Đảng ủy, 

lãnh đạo cơ quan tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm trong chỉ 

đạo điều hành và đề ra phương hướng giải pháp tiếp tục thực hiện phong trào thi 

đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần thực hiện nhiệm 

vụ chính trị theo kế hoạch đề ra. Kết quả đánh giá phân loại hàng năm Đảng bộ 

Văn phòng đều đạt Trong sạch vững mạnh. 

- Lãnh đạo và tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên 

học tập đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi 

đoàn, Công đoàn phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự chỉ đạo của đoàn cấp trên, chủ 

động tổ chức sinh hoạt, tham gia các phong trào thi đua đối với các đơn vị trong 

khối. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8-3), ngày Phụ nữ Việt 

Nam (20/10); tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu nhi là con của đoàn viên Công 

đoàn nhân ngày quốc tế thiếu nhi (01/6) và Tết Trung thu; triển khai vận động đoàn 

viên tham gia ủng hộ các Quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Mái ấm 

công đoàn”; “Quỹ vì người nghèo”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “ thiên tai bão lũ miền 

Trung”.... 

 - Tổ chức cho đoàn viên tham gia các hoạt động về nguồn, vệ sinh môi 

trường; cử đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, tham gia dọn dẹp giữ gìn vệ 

sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa và cây cảnh góp phần xây dựng cơ quan công 

sở “Xanh-Sạch-Đẹp”.  

 3.4. Xây dựng cơ quan đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa, thực hiện quy chế 

dân chủ 

- Văn phòng triển khai đến 100% cá nhân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 

100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đăng ký, ký cam kết thực hiện nghiêm 

túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế cơ quan và văn hóa nơi công sở. 

- Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế trong 

hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh tạo điều kiện để cấp ủy chi bộ, thủ trưởng cơ 

quan thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao. Phát huy quyền làm chủ của cán 

bộ, công chức và tạo mọi điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động 
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tham gia quản lý đơn vị, gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của chi bộ ở cơ 

quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát 

huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị 

3.5. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí 

 Công khai tình hình sử dụng ngân sách, tài sản công, huy động sự tham gia 

quản lý tài chính, tài sản và thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, hội nghị, tiếp khách, 

đi công tác và giám sát chặt chẽ việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham 

nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong hoạt động hành chính tại cơ quan.  

 3.6. Công tác cải cách hành chính     

  - Thực hiện kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc, kịp thời chấn chỉnh 

tác phong làm việc đảm bảo đúng nguyên tắc hành chính phục vụ. Nhìn chung, hầu 

hết CB , CC, VC Văn phòng UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc giờ giấc , đeo thẻ 

trong giờ làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện chế độ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức đúng định kỳ và 

theo chỉ đạo tại Công văn số 799/UBND-NC ngày 27/2/2015 của UBND tỉnh và 

Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Quyết 

định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 ban hành Quy định về đánh giá, phân 

loại cán bộ, công chức, viên chức (thay thế Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

 4.  Công tác khen thƣởng  

 + Khen thưởng công tác năm 2020 (số liệu báo cáo của năm 2019) 

 - Văn phòng UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tập thể lao 

động xuất sắc; 

 - Có 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh; 

 - Có 19 cá nhân được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

 - Có 03 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 

 - Có 04 tập thể phòng chuyên môn, đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động 

xuất sắc” được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. 

 - Có 02 tập thể phòng, đơn vị và 99 cá nhân đạt Danh hiệu lao động tiên tiến, 

trong đó có 02 tập thể phòng, đơn vị và 53 cá nhân được Chánh Văn phòng tặng 

giấy khen. 

 - Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu điển hình tiên tiến 5 

năm 2016-2020:  

 + Có 01 tập thể và 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 

 + Có 01 tập thể và 24 cá nhân được Chánh Văn phòng tặng giấy khen 

 - Công tác khen thưởng năm 2020: Hiện nay Văn phòng đang tiến hành đánh 

giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2020. 
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5. Về thực hiện hoạt động của Khối thi đua cơ quan Tham mƣu tổng 

hợp  

Văn phòng thực hiện tốt việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và của Khối đề ra.  

Tham gia góp ý xây dựng kế hoạch Quy chế hoạt động thi đua của Khối, 

thực hiện ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020 giữa các đơn vị 

trong Khối. Tham gia họp, sơ, tổng kết và báo cáo theo đúng thời gian quy định của 

Khối; tham gia góp ý dự thảo văn bản nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen 

thưởng của tỉnh. 

6. Nhận xét, đánh giá 

 Qua đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, tập 

thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt chế độ 

tổng hợp, thông tin, báo cáo phục vụ kịp thời cho việc điều hành của Chủ tịch 

UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo 

quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Xây dựng tinh 

thần đoàn kết nội bộ, giữ vững mối quan hệ giữa Cấp ủy, chính quyền và các tổ 

chức đoàn thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần làm chủ 

tập thể của cán bộ, công chức; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

Bên cạnh đó công tác thi đua khen thưởng cũng còn một vài hạn chế, có lúc 

phong trào thi đua có lúc còn thiếu chiều sâu, do khối lượng công việc quá lớn, 

kiêm nhiệm công việc nhiều, một số bộ phận thường xuyên đi công tác, học tập.… 

nên cũng ảnh hưởng nhất định đến việc thực nhiệm vụ, tham gia các phong trào thi 

đua. 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA,  

KHEN THƢỞNG NĂM 2021 

    I. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

 Để công tác thi đua khen thưởng đem lại hiệu quả thiết thực trong thời gian 

đến, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2021 như sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền trong 

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có năng lực trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, kỷ cương, 

liêm chính chí công vô tư, giữ gìn phẩm chất, đoàn kết nội bộ gắn với việc “Học 

tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai các văn bản về công 

tác thi đua, khen thưởng của cơ quan cấp trên nhằm tuyên truyền cho cán bộ, công 
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chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, 

vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Tổ chức phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn 

vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- 

an ninh năm 2021 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: 

 a) Về chủ đề, khẩu hiệu thi đua:  

  - Chủ đề thi đua: Tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi 

đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

 - Khẩu hiệu thi đua: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2021 chào mừng Đại hội đ ại biểu Đảng toàn qu ốc lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025”. 

 b) Về nhiệm vụ thi đua, các đợt thi đua: 

       + Nhiệm vụ thi đua: 

  - Tổ chức các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. 

 - Triển khai xây dựng và phát động thực hiện các phong trào thi đua chuyên 

đề của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025, chú trọng các phong trào thi đua 

“Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và 

phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, … 

 - Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. 

  - Tham gia lớp tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về công tác thi 

đua, khen thưởng; kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng sáng kiến 

cơ sở; bố trí cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; triển khai quy 

chế thi đua, khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

c) Tổ chức phát động thi đua: Thực hiện các đợt thi đua chính (ngoài các 

đợt thi đua chuyên đề) do tỉnh tổ chức: 

 + Đợt thi đua thứ nhất: Từ đầu năm đến ngày 30/6/2021: Thi đua chào 

mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu 

hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng đầu năm 2021. 

 + Đợt thi đua thứ hai: Từ ngày 01/7/2021 đến hết năm 2021: Thi đua phấn 

đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021.  

 d) Đăng ký thi đua 2021: Triển khai đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ 

năm 2021 cho tập thể và cá nhân từ ngày 15/12/2020 đến ngày 30/01/2021 và gửi 

về Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng) trước ngày 15/02/2021. Nội dung đăng 

ký thi đua thực hiện theo Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh. 

3. Về công tác chỉ đạo: Tiếp tục tập trung hoàn thành tốt chương trình, kế 

hoạch công tác đề ra với chất lượng và đạt hiệu quả cao. Xây dựng kế hoạch phát 

động thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, 
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qua đó động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua phát 

huy tinh thần sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao. 

4. Chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình 

mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo 

từng lịnh vực. 

5. Cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của 

cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch. 

Khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích; 

tránh khen thưởng tràn lan, không thực chất. 

6. Tổ chức theo dõi, chỉ đạo, tổ chức công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi 

đua để đánh giá, rút kinh nghiệm; biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến; 

nêu gương những tập thể và cá nhân có những việc làm hay, cách làm tốt nhằm làm 

cho phong trào thi đua có sự lan tỏa, có sức hút và đi sâu vào hoạt động của cơ 

quan, đơn vị. 

7. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, xây 

dựng kế hoạch thi đua từ đầu năm đối với tập thể, cá nhân trong cơ quan và trong 

Khối thi đua. Có sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; khen thưởng kịp thời các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

8. Về xây dựng cơ quan đơn vị: Thi đua chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực 

hiện tốt các phong trào thi đua; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; 

làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.  

9. Thi đua phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể cơ quan 

đạt trong sạch, vững mạnh. Thi đua thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí; Thi đua xây dựng cơ quan văn hóa; gia đình cán bộ, công chức, 

viên chức đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2021.  

  II. Các giải pháp chủ yếu: 

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đối với công tác 

thi đua khen thưởng. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong tổ chức phát động các 

phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng, đảm bảo hoạt động có nề nếp, chất lượng đúng quy định, tăng cường vai 

trò tham mưu trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện 

chính sách khen thưởng. 

3. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra giám sát về thi đua khen 

thưởng với nhiều hình thức, cách thức linh động, phù hợp. Từ đó, tạo  được sự 

thống nhất cao độ và hiệu quả trong công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi 

đua. 
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4. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các 

phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ 

chính trị được giao.  

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Trưởng khối thi đua (Sở Kế hoạch &ĐT); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc VP; 

- Lưu: VT, HCQT. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lê Huyền 
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