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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 28/1/2022 của Hội đồng 

Thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng về kế hoạch công tác năm 2022 và Công 

văn số 802/TTr-VP ngày 15/11/2022 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng về việc kiểm 

tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Trùng 

khánh Báo cáo kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2022  

1. Việc triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên và xây dựng, ban 

hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

 Trong năm 2022, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương, UBND huyện đã nghiêm túc chỉ đạo phát động phong trào thi đua thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 với chủ đề “Đoàn 

kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động”. Chỉ đạo việc thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản 

chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực 

hiện công tác thi đua khen thưởng, như: Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2022; văn bản đăng ký chỉ tiêu thi đua, danh hiệu thi đua năm 2022 với 

UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Cụm thi đua các huyện 

Miền Đông; Quyết định kiện toàn khối giao ước thi đua năm 2022; Quyết định 

kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Trùng khánh; Quyết 

định kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở huyện Trùng khánh; Kế hoạch Phát 

động phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn huyện Trùng Khánh; Kế hoạch Phát động phong trào thi 

đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn huyện Trùng Khánh... 

(Chi tiết các văn bản về công tác TĐKT của huyện tại Phụ lục 1) 

 Công tác thi đua, khen thưởng đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

của cấp uỷ đảng, sự phối hợp của các cơ quan đoàn thể, các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và các xã, thị 

trấn. Nhiều cơ quan, đơn vị đã cụ thể hoá Kế hoạch của huyện thành Kế hoạch 

hoạt động của đơn vị với nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. 

Nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen 

thưởng của huyện đảm bảo kịp thời, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác 

khen thưởng trên địa bàn huyện, tạo động lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ 

chính trị của huyện. 
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2. Việc tổ chức triển khai các hoạt động với khối thi đua 

Việc tổ chức các cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện được thực hiện trên 

cơ sở sự phân chia tương đối giữa các đơn vị, địa phương có chức năng, nhiệm 

vụ hoặc điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, tự nhiên tương đồng; các đơn vị, địa 

phương trong cụm, khối cùng nhau phối hợp tổ chức các phong trào thi đua và 

thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng huyện. Để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt chủ trương 

của Hội đồng và các quy định của pháp luật về hoạt động các khối, cụm thi đua, 

cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ) 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành văn bản hướng dẫn về tổ chức 

và hoạt động của các cụm, khối thi đua trên địa bàn huyện. 

Trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh, trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua 

trên địa bàn huyện đã được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả, tăng 

cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, 

đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng. 

Việc tổ chức và triển khai các hoạt động của cụm, khối thi đua đã tạo nên 

phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng, không 

thể thiếu trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua. Đây cũng là điều 

kiện tốt để lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương nâng cao hơn nữa về trách 

nhiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, huy động 

được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân 

dân tham gia, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh. 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, hoạt động của các cụm, khối 

thi đua gặp một số khó khăn: việc tổ chức cụm, khối thi đua chưa được triển khai 

động bộ và thống nhất tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; chất lượng hoạt 

động của cụm, khối thi đua đôi khi còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu; việc xây 

dựng nội dung một số tiêu chí thi đua, bình xét, chấm điểm trong cụm, khối đôi 

khi chưa thống nhất, một số nội dung, tiêu chí thi đua và cơ cấu điểm còn chưa 

phù hợp, bất cập; một số chỉ tiêu định tính, chung chung, khó kiểm tra, thẩm tra, 

gây khó khăn trong đánh giá, bình xét, chấm điểm giữa các thành viên trong 

khối… 

3. Kết quả triển khai các phong trào thi đua 

3.1. Phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội (Phong trào thi đua 

thường xuyên) 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28/01/2022 của  Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2022, ngay từ đầu năm UBND 

huyện đã tổ chức thực hiện theo nội dung phát động thi đua số 158/PĐTĐ-UBND 

ngày 11/02/2022, kết quả đạt được: thu ngân sách đạt 41,288 tỷ đồng, bằng 

66,9% so với dự toán tỉnh giao (trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 21,288 tỷ 

đồng, bằng 50,97% dự toán giao); tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 
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60,652 tỷ đồng, bằng 24,62% KH; tổng giá trị công nghiệp ước đạt 142,812 tỷ 

đồng, bằng 316,1% KH tỉnh giao; kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới: 

Có 03/19 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 15,8% (gồm các xã Phong Châu, Cao Chương, 

Ngọc Côn); 10/19 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí chiếm 52,6%; 06/19 xã dưới tiêu chí, 

chiếm 31,6%... 

Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 theo đúng kế hoạch và bàn giao quân 

cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác khám chữa bệnh cho người dân 

tại tuyến huyện và tuyến xã được duy trì, các chương trình mục tiêu Quốc gia về 

y tế được triển khai thực hiện theo kế hoạch; triển khai, thực hiện tốt các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh về các 

biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm túc lịch trực Trung 

tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện, chế độ thông tin báo cáo 

hằng ngày; tiếp tục thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện. Công tác phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ tiếp tục được giữ vững và nâng cao về chất lượng, công tác đánh giá, 

xếp loại Đơn vị học tập được triển khai theo kế hoạch. Công tác xây dựng trường 

chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc mang tính chất nghiêm 

trọng, các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn. 

3.2. Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động 

Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua chuyên 

đề cũng luôn được huyện quan tâm thực hiện và được các cơ quan, đơn vị, nhân 

dân nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả triển khai của một số phong trào thi đua 

chuyên đề tiêu biểu như sau: 

a) Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây 

dựng nông thôn mới”, triển khai đến các xóm, thôn, bản trên địa bàn, vận động 

nhân dân mọi tầng lớp hưởng ứng tham gia tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc 

xây dựng nông thôn mới. Hiện nay phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới 

đã phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện, Ban chỉ đạo 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo triển khai, thực hiện hoạt động có hiệu quả, chỉ đạo các xã kiện toàn Ban 

chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, như: ban hành Kế hoạch 

thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch thực hiện 

chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022; Báo cáo tình hình sản xuất 

kinh doanh các sản phẩm được công nhận OCOP và đăng ký danh sách các sản 

phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022; kiện toàn Văn phòng điều phối 

nông thôn mới huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh xã phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai 

đoạn 2021-2025; chỉ đạo các xã triển khai thực hiện Chương trình, hướng dẫn các 

chủ thể hoàn thiện hồ sơ OCOP… 
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Chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí chưa đạt, thường 

xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo huyện để nắm tình hình và có biện pháp giải quyết 

kịp thời. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp 

với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. Quy hoạch vùng sản xuất tập 

trung và triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp phù hợp quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới. Vận động các hộ gia đình chăn nuôi đưa gia súc 

ra khỏi sàn nhà; xây dựng cảnh quan cảnh quan xanh - sạch - đẹp nơi công cộng 

và hộ gia đình. Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây 

dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia 

huyện tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã để đánh giá những mặt đạt được, 

những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

liên quan. Qua đó đề ra các giải pháp và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả trong 

thời gian tiếp theo.  

Triển khai Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, đăng ký tiêu chí thực hiện giai đoạn 

2021-2025; chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022. Đến nay, các xã 

hoàn thành 02/22 tiêu chí đã đăng ký trong năm 2022, đạt 9,1%; bình quân toàn 

huyện đạt 11 tiêu chí/xã. Thực hiện các tiêu chí nâng cao: Phong Châu thực hiện 

đạt 08/19 tiêu chí; Cao Chương đạt 05/19 tiêu chí; Ngọc Côn đạt 5/19 tiêu chí.  

b) Phong trào thi đua “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai 

bỏ lại phía sau” 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gắn liền với các phong trào thi đua tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn 

thể, các tầng lớp nhân dân cùng chung tay vì người nghèo. Chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ giảm nghèo đạt chỉ tiêu 

kế hoạch giao: ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021 theo tiêu chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025: tổng số hộ nghèo 

5.858 hộ, tỷ lệ 33,59%; hộ cận nghèo 2.596 hộ, tỷ lệ 14,88%; báo cáo kết quả rà 

soát xác định huyện nghèo; ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023; kế hoạch thực hiện và kế hoạch 

truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa 

bàn giai đoạn 2021-2025; kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nông 

nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện; 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị truyền 

thông Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 tại 02 xã 

Đàm Thủy và Chí Viễn, với 300 đại biểu tham gia... 

UBND huyện đã xây dựng chương trình, phát động phong trào thi đua và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Trùng Khánh chung tay vì người 
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nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện căn 

cứ điều kiện thực tiễn của địa phương đề ra nội dung, giải pháp bố trí và huy 

động tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giả; gắn 

phong trào thi đua thực hiện chương trình giảm nghèo với cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

Phong trào thi đua đã phát huy trách nhiệm các cấp, các ngành và người 

dân trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo. Để giúp các hộ gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn, trong năm 2022, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện 

đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho 

người nghèo và quan tâm, ủng hộ hỗ trợ như: Bàn giao Nhà chữ thập đỏ cho 02 

hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ 05 triệu đồng cho 01 hộ bị hỏa hoạn; 

Tiếp nhận 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo vượt khó, 45 suất quà cho các 

hộ nghèo tại xã Phong Châu từ Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà 

Nội; thăm tặng quà Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam năm 2022 

được 499 suất quà, trị giá 199,6 triệu đồng... 

Việc thực hiện phong trào thi đua đã tác động tích cực đến công tác giảm 

nghèo, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, 

tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo 

vươn lên thoát nghèo, làm giàu, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trên 

địa bàn huyện. 

c) Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 

UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện khá hiệu quả về các cơ chế, 

chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã. 

Huyện đã tổ chức quán triệt và lồng ghép các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 

với nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích hỗ trợ các 

doanh nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất kinh doanh mới, khuyến 

khích và nhân rộng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân các mô hình 

tiêu biểu đem lại hiệu quả kinh tế cao. UBND huyện luôn quan tâm và tạo mọi 

điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn. Nhìn chung, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả, tập trung sản 

xuất kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề chính và đóng góp tích cực vào nguồn thu 

ngân sách của huyện. 

Việc triển khai thực hiện phong trào có tác động tích cực trong việc tạo 

động lực thi đua sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, hợp 

tác xã đã tích cực thi đua đổi mới, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động 

và đạt được những kết quả tích cực, tiêu biểu như: Doanh nghiệp Đình Văn (thị 

trấn Trùng Khánh), Công ty TNHH MTV Hiệu Hân (xã Đức Hồng), Hợp tác xã 

Hoàng Dương (thị trấn Trùng Khánh), Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hoàng 

Mai, Hợp tác xã Nam Cường (thị trấn Trùng Khánh); Hợp tác xã Trúc Anh (xã 

Cao Chương), doanh nghiệp tư nhân Khoa Cương (xã Cao Chương)... 

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

hóa công sở” 
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Thực hiện hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện căn cứ đặc điểm tình 

hình của địa phương đã đề ra chủ trương kế hoạch thực hiện, đồng thời tổ chức 

tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan theo Kế hoạch số 3077/KH-UBND 

ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành 

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025. Kế 

hoạch này được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận 

Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và tổ chức hội từ huyện đến cơ sở trên địa bàn 

huyện. UBND huyện Trùng Khánh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo và triển 

khai, thực hiện như: ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 21 tháng 01 năm 

2022 về kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, Chỉ thị 12 và 

văn hóa công vụ năm 2022; ban hành Công văn số 14/UBND-NV ngày 

08/02/2022 về tuyên truyền, quán triệt, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng lãng phí; ban hành 

Quyết định số 4486/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 về kiện toàn tổ công tác của 

Chủ tịch UBND huyện về kiểm tra thực hiện công vụ; Công văn số 1904/UBND-

NV ngày 10/11/2022 về tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử, đạo đức 

công vụ và kỹ năng quản lý trong cơ quan công sở;... 

Qua thời gian triển khai thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, 

viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” bước đầu đã có hiệu quả, tạo 

chuyển biến mạnh mẽ tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, 

đạo đức lối sống, trang phục phù hợp với công việc, thuần phong mỹ tục của dân 

tộc, gắn với thực hiện cải cách hành chính; xây dựng môi trường văn hoá công sở 

văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

Cán bộ, công chức, viên chức đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của việc kiện toàn, tổ chức sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị tinh gọn, 

hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý 

chặt chẽ biên chế, vị trí việc làm; công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

được triển khai khách quan, dân chủ, đúng pháp luật; thực hiện tinh giản biên chế 

gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất năng lực và 

cơ cấu phù hợp, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Có thể nói, xây dựng nền 

văn hóa công vụ thực chất nhằm hoàn thiện đạo đức, lối sống của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động. Với mục tiêu chính là xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng được yêu 

cầu của doanh nghiệp và công dân. Qua đó đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; đổi 

mới phong cách, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành giờ 

giấc làm việc, văn hóa giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết 

thủ tục hành chính.  

e) Phong trào thi đua “Cao Bằng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 

phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 

Thực hiện Kế hoạch số 2663/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phát 

động phong trào thi đua đặc biệt “Cao Bằng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 
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đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, UBND huyện đã tiếp tục 

chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua. 

Chỉ đạo ngành y tế thực hiện đảm bảo khả năng, thu dung điều trị của các cơ sở 

khám, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19. 

Phong trào thi đua đã được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả, có 

trọng tâm, trọng điểm, được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn huyện; tổ 

chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, đến các xóm, tổ dân phố để cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham 

gia. Các lực lượng tuyến đầu chống dịch tiếp tục thi đua với quyết tâm cao nhất, 

tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống 

của nhân dân; thi đua đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã 

hội, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. Đến nay tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được 

kiểm soát. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động gương mẫu thực hiện tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19; 

thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về tiêm vắc xin chống dịch COVID-19. 

Kết quả trong năm 2022 huyện Trùng Khánh đã tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 được 58.278 mũi 1, 47.162 mũi 02, 34.540 mũi 03, 2.805 mũi 04. 

3.3. Phong trào thi đua chuyên đề do Chủ tịch UBND tỉnh phát động 

a) Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

UBND huyện đã tổ chức triển khai chương trình công tác trọng tâm phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022, phát động thi đua phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại đơn vị, địa phương trên địa bàn  huyện. 

Ban Chỉ đạo các cấp đã cụ thể hoá các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Công an đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, huy 

động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia 

phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” làm giảm các loại tội 

phạm, chủ động phòng ngừa và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh 

nhân dân vững chắc. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể 

huyện, đặc biệt là lực lượng Công an đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và của Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự và Phong trào “Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, 

như: Lồng ghép trong các buổi triển khai chính sách phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; tổ chức các buổi tọa đàm gặp mặt, diễn đàn “Công an lắng nghe 

ý kiến Nhân dân”, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, loa lưu động, hội 

thi, trên trang mạng xã hội, tại các cuộc họp của khối xóm, thôn, bản.  

b) Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 

giới quốc gia trong tình hình mới” 
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Phong trào thi đua đã được UBND huyện tiếp tục triển khai, thực hiện sôi 

nổi, rộng khắp, phát huy được vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực 

lượng và quần chúng nhân dân trong huyện, tích cực tự giác đăng ký tham gia 

quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn, 

làng khu vực biên giới. Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ 

quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ 

huyện, nền Biên phòng toàn dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận 

an ninh nhân dân khu vực biên giới vững chắc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở 

địa phương vững mạnh; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản về an 

ninh, trật tự thôn, làng và vai trò của các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trở thành 

hạt nhân nòng cốt để tiếp tục phát động, ký kết, triển khai thực hiện Phong trào 

sâu rộng trong thời gian tới. Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về xử lý 

hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới; 

không mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 

2022; tuyên truyền về 03 văn kiện về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. 

c) Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” 

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" là một trong những 

phong trào thi đua được các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện triển khai thực 

hiện sâu rộng. Phong trào đã thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ 

vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo và 

làm giàu trong hội viên, nông dân của huyện. Hội viên, nông dân trên địa bàn 

huyện đã hưởng ứng phong trào bằng những việc làm thiết thực như: thi đua phát 

triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ nhau 

làm ăn kinh tế.  

Phong trào thi đua đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, 

dám làm, vượt mọi khó khăn để vươn lên làm giàu trong mỗi hội viên, nông dân. 

Các hộ nông dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào DTTS ngày càng tích cực 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới, đầu tư mở 

rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, các hộ nông dân 

ngày càng chú trọng đầu tư phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như: trồng 

hạt dẻ, cây keo, nuôi lợn, nươi trâu bò vỗ béo,... Một số hộ còn mạnh dạn đưa vào 

sản xuất thử nghiệm các mô hình sản xuất mới, có giá trị, hiệu quả kinh tế cao 

như: trồng dâu tây, nuôi ong mật, nuôi gà sạch...Với việc triển khai thực hiện sâu 

rộng phong trào hội viên, nông dân có nhiều cơ hội, điều kiện tiếp cận với tiến bộ 

khoa học kỹ thuật. Với sự hỗ trợ của Hội nông dân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện hàng năm, có khoảng 50 - 100 

lượt hội viên, nông dân được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ 

thuật; hàng trăm lượt người được tham gia các buổi tham quan, hội thảo đầu bờ… 

Đồng thời, thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo, các hội viên nông dân 

còn có cơ hội, điều kiện để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất... Nhờ 

đó, trình độ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất của hội viên, nông dân ngày 

càng được nâng lên để nâng cao hiệu quả sản xuất. 
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Phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm 

nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân trên địa bàn huyện. 

Đồng thời phong trào đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; xây 

dựng đời sống văn hóa, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong các khu dân cư, tạo 

động lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

d) Phong trào “Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi 

số, giai đoạn 2021 - 2025” 

Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách 

hành chính gắn với chuyển đổi số, giai đoạn 2021 - 2025 tới toàn thể cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa 

bàn huyện với khẩu hiệu“Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển 

đổi số góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ 

nhân dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025”. Phong trào thi đua đã được 

triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện tới các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phân công rõ 

trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, 

đoàn thể, đơn vị. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số 

nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp về sự 

cần thiết và tính cấp thiết của cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo sự chuyển 

biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ 

chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước lấy người dân 

là trung tâm trong quá trình chuyển đổi số, mọi hoạt động của Chính quyền số 

đều hướng đến người dân, vì lợi ích của người dân, từng bước đưa công nghệ số 

vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cung cấp dịch 

vụ công cộng, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng bằng cách ứng dụng hiệu 

quả công nghệ số; chú trọng tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cho người dân. 

Huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp lần thứ tư, chung tay xây dựng lộ 

trình, kế hoạch và thực hiện cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số 

theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; triển khai mô hình tổ công nghệ 

số cộng đồng tại các địa phương để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng 

dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, trong đó chú trọng hướng dẫn người 

dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước. 

Nhìn chung các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đã có chuyển biến 

tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang, quần chúng nhân dân tham gia tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành 

động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao 

và góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

4. Hội đồng thi đua, khen thưởng 

Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện được kiện toàn theo Quyết định số 

1137/QĐ-UBND ngày 17/5/2022. Hội đồng được kiện toàn kịp thời và thực hiện 
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đúng chức năng, nhiệm vụ là bình xét, lựa chọn, đề nghị Chủ tịch UBND huyện 

và cấp trên khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đủ điều kiện theo quy định.  

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã ban hành các văn bản để hướng 

dẫn, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua và tiến hành họp xét khen thưởng 

các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề như: Họp xét khen thưởng thành 

tích công tác năm 2021; khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng 

chống tội phạm ma tuý trên địa bàn huyện Trùng Khánh; khen thưởng phong trào 

thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia 

trong tình hình mới” năm 2021; khen thưởng phong trào thi đua thu nộp ngân 

sách; khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện;…Quy trình xét khen 

thưởng bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định, có sự ưu tiên đối với 

những người lao động trực tiếp, các tập thể nhỏ. 

Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện gồm 17 thành viên, gồm 01 Chủ tịch, 

02 Phó Chủ tịch và 14 ủy viên; Các thành viên Hội đồng luôn được kiện toàn kịp 

thời và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là bình xét, lựa chọn, đề nghị Chủ 

tịch UBND huyện và cấp trên khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đủ điều 

kiện theo quy định. Trong năm 2022, Hội đồng thi đua, khen thưởng đã tiến hành 

họp kịp thời để bình xét, đánh giá, đề nghị Chủ tịch UBND huyện và cấp trên 

khen thưởng thành tích thực hiện công tác năm 2021 và đề nghị khen thưởng các 

chuyên đề cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi 

đua. 

Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện đã phân công Trưởng khối, phó 

trưởng khối thi đua của 09 khối thi đua thuộc huyện và kịp thời kiện toàn các 

khối thi đua khi có sự thay đổi. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng thi đua, 

khen thưởng huyện, các khối thi đua luôn hoạt động hiệu quả và đảm bảo đúng 

theo Quy chế hoạt động của khối. 

5. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điển 

hình tiên tiến trong các phong trào thi đua 

Trên cơ sở các phong trào thi đua do tỉnh phát động, UBND huyện đã xây 

dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm. Cũng 

như đã chủ động phát hiện, lựa chọn, đăng ký gương điển hình tiên tiến là tập thể, 

cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, học 

tập, công tác và chiến đấu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, là những 

nhân tố mới, điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua. Phát hiện, 

lựa chọn những nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đối tượng khác cùng 

phát triển; tích cực tham gia các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện 

do tỉnh, đơn vị, địa phương phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã 

hội trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

mở các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên giới thiệu gương người tốt, việc 

tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước. 
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Đồng thời tuyên truyền qua các hội nghị về thi đua, khen thưởng, trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, các chuyên mục của Trung tâm Văn hoá và Truyền thông 

huyện. Kết quả tổng hợp trong năm, huyện đã viết và đưa 30 tin, bài, phóng sự, 

tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Qua đó, đã góp phần nâng 

cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và các tầng lớp nhân dân. Một số mô hình điển hình tiên tiến tiếp 

tục duy trì, phát triển thuận lợi cụ thể như: bà Hoàng Thị Phượng (xã Đoài 

Dương, huyện Trùng Khánh) là cá nhân điển hình tiêu biểu với sản phẩm 

OCCOP Tương Mẹc Cảng Thông Huề; ông Nông Văn Tậu (xã Đoài Dương, 

huyện Trùng Khánh) với mô hình điển hình tiêu biểu là trông dâu tây và mô hình 

nông nghiệp trồng rau an toàn; bà Lý Thị Liễu (Xóm Nà Pò, xã Quang Hán) với 

mô hình làm cốm thủ công. Đồng thời các cá nhân trên cũng được UBND huyện 

giới thiệu tuyên truyền gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và trên chuyên 

mục của Trung tâm Văn hoá và Truyền thông huyện để tuyên truyền. 

Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện các cá nhân, tập thể điển hình 

tiên tiến như: 

- Phong trào thi đua “Cao Bằng  chung  sức xây dựng nông thôn mới” là 

phong trào thi đua chuyên đề trọng tâm nhất, đã được triển khai tới các xóm, tổ 

dân phố trên địa bàn huyện và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc xây dựng 

nông thôn mới. Điển hình trong thực hiện phong trào như sau: Nhân dân và cán 

bộ xã Ngọc Côn; Nhân dân và cán bộ xã Cao Chương; Nhân dân xóm Pác Ngà - 

Bo Hay, xã Ngọc Côn; ông Lương Văn Khôn, xóm Keo Giáo - Phia Siểm, xã 

Ngọc Côn… 

- Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu như: Chi bộ xóm 

Bản Pát, xã Cao Chương; Chi bộ Trường Tiểu học Đoài Côn, xã Đoài Dương; 

ông Nông Văn Hưởng, Bí thư chi bộ xóm Đồng Tiến, xã Trung Phúc; bà Lục Thị 

Liễu, Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện… 

- Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: các cơ quan, đơn 

vị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách, các quy 

định của pháp luật về công tác bảo đảm an ninh trật tự và nội dung cụ thể của 

phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó giúp người dân 

nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ an ninh trật tự, chủ động 

ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, góp phần làm 

ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển các mục tiêu kinh tế -

xã hội trên địa bàn huyện. Các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua như: 

Nhân dân xóm Phia Mạ, xã Ngọc Côn; ông Hoàng Văn Tiến, Trưởng xóm kiêm 

Công an xóm Keo Giáo - Phia Xiểm, xã Ngọc Côn; ông Hoàng Văn Lục, Bí thư 

chi bộ kiêm Trưởng xóm Phia Mạ, xã Ngọc Côn… 

6. Việc triển khai lồng ghép công tác thi đua, khen thưởng trong các 

hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai lồng ghép trong các hội nghị 

sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị như: lồng ghép thông qua các 
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chương trình kỳ họp, hội nghị sơ kết, tổng kết của đơn vị, đặc biệt là lồng ghép 

với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục, trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của huyện, viết và đưa tin, bài, phóng sự, tuyên truyền các gương điển hình 

tiên tiến và phổ biến tuyên truyền các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng trên 

các chuyên mục của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện. 

Đồng thời các đơn vị thuộc khối thi đua trên địa bàn huyện luôn chủ động 

lồng ghép các nhiệm vụ chuyên môn gắn với tổ chức các phong trào thi đua đạt 

hiệu quả cao, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, 

cá nhân, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia. 

7. Công tác thực hiện nộp hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh thông qua Dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 

UBND huyện đã thực hiện việc nộp hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh thông qua 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Huyện Trùng Khánh đã giao dịch hồ sơ khen 

thưởng hoàn toàn trên môi trường mạng, nhận kết quả và nộp lệ phí qua bưu 

chính công ích rất tiện lợi mà không cần phải đến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa. 

Qua đó, việc nộp hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh thông qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho địa phương, giảm thời gian 

gửi và nhận hồ sơ; tăng tính công khai, minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch 

vụ. 

8. Công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng: Không có. 

9. Công tác khen thưởng 

- Công tác khen thưởng trên địa bàn huyện được thực hiện kịp thời, công 

khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công 

nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất. Quan tâm khen thưởng cơ sở, 

vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản, đảm bảo 

tính nêu gương, giáo dục, tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội.  

- Kết quả khen thưởng năm 2021: 01 tập thể được tặng Huân chương Lao 

động hạng ba (Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quang Hán); 01 tập thể 

được tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ (Trường THCS thị trấn Trùng 

Khánh); 03 tập thể được tặng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh (Nhân dân và 

cán bộ xã Quang Hán, Trường Mầm non Quang Vinh, Trường Tiểu học thị trấn 

Trùng Khánh); 11 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 21 tập 

thể và 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 74 Tập thể lao 

động tiên tiến, 73 Chiến sĩ thi đua cơ sở (trong đó Người lao động trực tiếp đạt 

82%), 1015 cá nhân Lao động tiên tiến (trong đó Người lao động trực tiếp đạt 

92%), Giấy khen của Chủ tịch UBDN huyện tặng cho 154 tập thể và 372 cá nhân 

(Trong đó Người lao động trực tiếp đạt 81%). 
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- Kết quả khen thưởng năm 2022: tặng và truy tặng 01 Bà mẹ Việt nam anh 

hùng; 01 tập thể được tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ (Trường TH& 

THCS Cao Chương); 02 tập thể được tặng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh 

(Trường Mầm non Quang Trung, Trường Tiểu học thị trấn Trùng Khánh); 08 tập 

thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 08 tập thể và 05 cá nhân 

được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 46 Tập thể lao động tiên tiến, 44 

Chiến sĩ thi đua cơ sở (trong đó Người lao động trực tiếp đạt 95%), 950 cá nhân 

Lao động tiên tiến (trong đó Người lao động trực tiếp đạt 92,1%), Giấy khen của 

Chủ tịch UBDN huyện tặng cho 40 tập thể và 88 cá nhân (trong đó Người lao 

động trực tiếp đạt 81%). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2022 được củng cố và cải thiện. 

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của huyện đã phần nào cụ thể hoá 

các Chỉ thị, Kế hoạch, các phong trào thi đua của tỉnh để phù hợp và dễ thực hiện 

tại cơ sở. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương điển hình tiên tiến được chú 

trọng thực hiện, có tác dụng tích cực trong việc khuyến khích các tầng lớp nhân 

dân, các cơ quan, đơn vị cùng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 

của địa phương. Công tác biểu dương, khen thưởng thường xuyên được thực hiện 

theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu nại về thi đua, khen thưởng. 

Các phong trào thi đua đã có những đổi mới tích cực cả về nội dung và 

hình thức, có tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, 

tạo sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân. Công tác khen thưởng được công khai, minh bạch, thực chất, chính xác, kịp 

thời, đúng đối tượng và có tính nêu gương cao, tính giáo dục, thực sự là động lực 

thúc đẩy phong trào thi đua. 

Việc kịp thời khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích 

trong các phong trào thi đua đã khích lệ, thu hút được sự hưởng ứng tham gia của 

đông đảo quần chúng nhân dân và được sự quan tâm của dư luận xã hội, góp 

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh trên địa bàn. 

2. Hạn chế 

Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng có sự thay đổi, hầu hết 

công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của cấp xã và các đơn vị cấp 

huyện là kiêm nhiệm nhiều việc, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, 

công chức còn hạn chế. Do đó, việc hướng dẫn, tổng hợp, tham mưu ở một số địa 

phương chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của các Khối giao ước thi đua đã dần 

đi vào nề nếp nhưng chưa tạo được những phong trào, hoạt động riêng của Khối 

giao ước thi đua.  

Công tác phát hiện, xây dựng gương điển hình tiên tiến còn hạn chế, một số 

đơn vị chưa quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch phát hiện, biểu dương điển 
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hình tiên tiến; việc lựa chọn, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trên các phương 

tiện thông tin đại chúng còn khá ít, chưa có nhiều điển hình mới. 

3. Nguyên nhân 

Đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng phần đa là kiêm nhiệm, do đó 

tinh thần trách nhiệm chưa cao, bị động trong việc tham mưu đề xuất với cấp ủy, 

lãnh đạo cơ quan trong việc phát động, triển khai các chương trình, kế hoạch của 

cấp trên. Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen 

thưởng đôi khi chưa được thường xuyên. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2023 

1. Kiện toàn các Khối giao ước thi đua của huyện và tổ chức ký kết giao 

ước thi đua năm 2023. 

2. Tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề năm 

2023. 

3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua. 

4. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp 

xã, cấp huyện năm 2023. 

5. Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời 

phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, gắn liền với các mục tiêu về 

từng ngành, lĩnh vực bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, 

xã hội năm 2023. 

6. Đăng ký thi đua năm 2023 với Cụm giao ước thi đua và tham gia, thực 

hiện các hoạt động của Cụm giao ước thi đua các huyện miền Đông theo nội 

dung, kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua. 

7. Tiến hành họp xét khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề, 

khen thưởng đột xuất bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc bình xét khen 

thưởng. 

8. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với một 

số cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của 

UBND huyện Trùng khánh./. 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ Cao Bằng; 

- Thanh tra tỉnh;  

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng TĐ-KT huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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