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Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Kế 

hoạch số 124/KH-UBND ngày 06/5/2022 của Cụm giao ước thi đua các huyện Miền 

Đông về kế hoạch Hoạt động của Cụm thi đua các huyện Miền Đông năm 2022. 

Cụm giao ước thi đua các huyện Miền Đông báo cáo kết quả thực hiện công 

tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023 như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Cụm giao ước thi đua các huyện miền Đông (sau đây gọi tắt là Cụm thi đua) 

được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập bao gồm 05 huyện, thành phố 

gồm: Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hạ Lang, Thạch An và thành phố Cao Bằng. Các 

huyện miền Đông có nhiều đặc điểm chung và nét tương đồng về địa hình, khí 

hậu, đất đai, khoáng sản, dân tộc và có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, như: 

Khu du lịch Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao tại huyện Trùng Khánh; Động 

Dơi tại huyện Hạ Lang, Động Ngườm Pục tại huyện Thạch An, Địa điểm lưu niệm 

đồng chí Hoàng Đình Giong, Các địa điểm lịch sử tại chiến dịch biên giới năm 

1950 tại huyện Thạch An... Đây là một lợi thế để khai thác tiềm năng du lịch tạo 

động lực phát triển kinh tế - xã hội cũng như quảng bá hình ảnh quê hương Cao 

Bằng. 

Với những đặc điểm tương đồng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên - xã hội, 

04 đơn vị huyện và 01 thành phố trong Cụm thi đua đã gắn kết với nhau, cùng thi 

đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị, các 

nhiệm vụ đột xuất hàng năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thi đua lập thành tích, 

phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch đã 

đề ra, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của 

tỉnh.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

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

(TĐKT)  
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Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác TĐKT, Cụm thi đua đã kịp 

thời ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 06/5/2022 về kế 

hoạch Hoạt động của Cụm thi đua các huyện Miền Đông năm 2022; Quyết định số 

1155/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cụm 

giao ước thi đua các huyện Miền Đông năm 2022... và tại Hội nghị tổng kết công 

tác TĐKT cụm các huyện miền Đông năm 2021, Cụm thi đua đã tiến hành ký kết 

giao ước thi đua năm 2022. Qua đó, thống nhất các mục tiêu chung và chỉ đạo các 

thành viên trong Cụm thi đua đăng ký các nội dung, tiêu chí, nhiệm vụ thi đua 

trong năm; tổ chức phát động các phong trào thi đua, thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; 

triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết trong giao ước thi đua. 

Trong năm, Cụm thi đua tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các 

phong trào thi đua chuyên đề như: “Cao Bằng đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Cao Bằng 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, “Cao Bằng chung tay 

vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, “Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”,“Toàn dân tham gia bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”... 

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

thưởng của Cụm thi đua 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, thành phố tạo động lực phấn đấu hoàn thành 

các nhiệm vụ chính trị của huyện, thành phố. 

2. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện, thành 

phố thuộc Cụm thi đua 

UBND các huyện, thành phố trong Cụm thi đua đã chú trọng công tác kiện 

toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) của đơn vị. Đồng thời có phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng, thực hiện tốt chức năng tham 

mưu cho thủ trưởng đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi 

đua, khen thưởng.  

Trong năm 2022, Hội đồng TĐ-KT các huyện, thành phố trong Cụm thi đua 

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. 

Quy trình xét khen thưởng đảm bảo theo đúng nguyên tắc, đúng quy định của 

pháp luật. Trong Cụm thi đua có thành phố Cao Bằng phát động phong trào thi 

đua 200 ngày, đêm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát 

triển Thành phố Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022). 

Hội đồng TĐ-KT của huyện, thành phố chỉ đạo triển khai các văn bản của 

cấp trên đến các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân 

dân các dân tộc trên địa bàn; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương 

trình, mục tiêu, gắn với các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung tổ chức chỉ đạo, thực 

hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần mang lại hiệu quả 
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thiết thực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương. 

3. Hoạt động của Cụm giao ước thi đua các huyện Miền Đông 

Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng TĐ-KT tỉnh về hoạt động Cụm 

giao ước thi đua, ngày 24/01/2022 Cụm thi đua các huyện miền Đông đã tổ chức 

Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2022, tại hội nghị các thành viên đã thống nhất ký kết giao ước thi 

đua cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022. Năm 2022 do tình hình dịch bệnh Covid-19, Cụm Thi 

đua các huyện miền Đông đã xin ý kiến các thành viên bằng văn bản và thống nhất 

ban hành các văn bản: Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 06/5/2022 về Hoạt động 

cụm giao ước thi đua các huyện Miền Đông năm 2022 và Quyết định số 1155/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022 về ban hành Quy chế hoạt động của Cụm giao ước thi đua 

các huyện miền Đông năm 2022.  

Ngày 28/7/2022, Cụm thi đua đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, 

khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, 

tại Hội nghị các huyện, thành phố thuộc Cụm thi đua đã cùng nhau thảo luận góp 

ý các nội dung trong dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng 

đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua; thống 

nhất biểu chấm điểm thi đua của các đơn vị; chỉ ra những hạn chế trong công tác 

thi đua, khen thưởng, đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài 

học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác 

tổ chức thực hiện trong công tác khen thưởng của Cụm thi đua. 

Nội dung hoạt động của Cụm thi đua luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm theo 

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Qua đó hoạt động của Cụm thi 

đua các huyện Miền Đông đã tiếp tục đi vào nề nếp và phát huy tác dụng, góp 

phần tạo môi trường thi đua lành mạnh, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các 

mục tiêu nhiêm vụ đề ra  

4. Sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện phong trào thi 

đua 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các huyện, 

thành phố tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các phong trào thi đua, phối hợp tuyên 

truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm 

đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về thực hiện các phong trào thi đua do Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh phát động 

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

Phối hợp với MTTQ đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước 

đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... vận động các tầng lớp nhân dân tích 

cực tham gia phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện 
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thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi, đảm bảo quốc phòng 

an ninh trên địa bàn các huyện, thành phố.  

III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ 

phát động 

1.1. Phong trào thi đua đặc biệt “Cao Bằng đoàn kết, chung sức, đồng 

lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 

của Trung ương, của tỉnh về kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt. Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố đã Phát động phong trào thi đua toàn dân 

chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19; triển khai quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19, triển khai các biện pháp vừa phòng, chống dịch 

COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, 

trật tự an toàn xã hội. Chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh đảm bảo linh hoạt, 

hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống dịch bệnh xảy ra. Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố đã tập trung quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương huy động 

mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin và tiêm nhắc lại cho tất 

cả các đối tượng được tiêm ở tất cả các đơn vị, địa phương trên địa bàn.  

Kết quả công tác tiếp nhận công dân từ Trung quốc trở về địa phương năm 

2022, huyện Trùng Khánh tiếp nhận 282 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở 

về, bàn giao cơ sở cách ly ngoài huyện 100 công dân, thực hiện các ly tập trung tại 

huyện 58 công dân (trong đó có 05 công dân có kết quả xét nghiệm dương tính), 

124 công dân cho về địa phương nơi cư trú; huyện Quảng Hoà tiếp nhận 1.874 

lượt người từ nước ngoài trở về địa phương (trong đó: cách ly tập trung tại khu 

cách ly 602 người; số công dân đi qua cửa khẩu thực hiện test nhanh âm tính cho 

về địa phương 1.272 người); huyện Hạ Lang tiếp nhận 6.255 công dân.   

Phối hợp với MTTQ tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên chức; 

các cơ quan, phòng ban đoàn thể, các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ 

trang; các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã; Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị 

trấn và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố chủ động phòng, 

chống nguy cơ bùng phát dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm, diễn biến nặng, tử vong 

do COVID-19 trên địa bàn huyện, thành phố; 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 đến ngày 31/12/2022 huyện Trùng Khánh đã 

tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 39.147 mũi; Thành phố Cao Bằng đã 

tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 57.397; huyện Hạ Lang đã tổ chức 

tiêm vắc xin phòng COVID 19 được 71.418  mũi; huyện Thạch An đã tổ chức 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 28.011 mũi 1, và huyện Quảng Hoà đã tổ 

chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 5.033 mũi. 

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 
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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 số mũi tiêm 

đã thực hiện tính đến 31/12/2022 là  201.006 mũi. 

Qua phong trào thi đua có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được 

phát hiện và kịp thời động viên khích lệ, tạo sức lan toả tích cực trong toàn xã hội. 

Điển hình trong phong trào thi đua là Nhân dân và cán bộ phường Đề Thám, thành 

phố Cao Bằng; Trạm Y tế phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; bà Lục Thị 

Hoa - Trưởng Phòng Y tế thành phố Cao Bằng; Trạm Y tế xã Thống Nhất, huyện 

Hạ Lang; Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Côn, nhân dân và cán bộ thị trấn Trùng 

Khánh, huyện Trùng Khánh; ... Trong năm 2022 có 01 cá nhân được Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua. 

 1.2. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2021 - 2025 

Các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi 

đua “Cả nước 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 các huyện, thành 

phố. Đến 31/12/2022, trong toàn cụm thi đua có 10 xã duy trì đạt chuẩn nông thôn 

mới cụ thể các đơn vị như sau: 

- Trùng Khánh: hiện nay có 03/19 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 15,8% (gồm các 

xã Phong Châu, Cao Chương, Ngọc Côn); có 10/19 xã đạt từ 10-14 tiêu chí chiếm 

52,6%; có 6/19 xã đạt dưới 10 tiêu chí chiếm  31,6% . 

- Thạch An: hiện nay có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới: xã Đức Long (năm 

2017), xã Lê Lai (năm 2019). Có 07 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí; 04 xã đạt 9 tiêu chí. 

- Hạ Lang: hiện nay, có 01 xã Thị Hoa về đích nông thôn mới (đạt 15/19 

tiêu chí); 01 xã đạt 14/19 tiêu chí ( xã Lý Quốc); 01 xã đạt 12/19 tiêu chí ( xã Cô 

Ngân); 01 xã đạt 11/19 tiêu chí (xã Đồng Loan); 04/13 xã đạt 10 tiêu chí (xã 

Minh Long, Đức Quang, Thắn Lợi, Vinh Quý); 03/13 xã đạt 9 tiêu chí (xã 

Quang Long, Kim Loan, An Lạc); xã Thống Nhất đạt 8 tiêu chí. 

- Quảng Hòa: hiện có 02 xã đạt 15 tiêu chí (xã Quảng Hưng, xã Mỹ Hưng); 

01 xã đạt 14 tiêu chí ( xã Đại Sơn); 03 xã đạt 13 tiêu chí (xã Phúc Sen, Độc Lập, 

Bế Văn Đàn); 01 xã đạt 12 tiêu chí (xã Ngọc Động); 03 xã đạt 11 tiêu chí (Cách 

Linh, Tiên Thành, Quốc Toản); 03 xã đạt 10 tiêu chí (Hồng Quang, Chí Thảo, Phi 

Hải); 03 xã dưới 10 tiêu chí (Tự Do, Hạnh Phúc, Cai Bộ). 

- Thành phố Cao Bằng: trong năm 2022 đã duy trì và nâng cao chất lượng 

đối với các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao đã đạt theo 

Bộ tiêu chí, cụ thể: xã Hưng Đạo 17/19 tiêu chí nông thôn mới; 10/19 tiêu chí xã 

nông thôn mới nâng cao; xã Vĩnh Quang 14/19 tiêu chí nông thôn mới; 09/19 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; xã Chu Trinh 12/19 tiêu chí nông thôn mới; 

04/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch đề ra.  
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Điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua là: Nhân dân và cán bộ xã Lê 

Lai (huyện Thạch An); Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Côn, Nhân dân và cán bộ xã 

Cao Chương (huyện Trùng Khánh); Nhân dân xóm Nam Phong 2, xã Hưng Đạo 

(thành phố Cao Bằng); ông Nông Quốc Hoàn, nông dân xóm 2, xã Chu Trinh, 

(thành phố Cao Bằng); Nhân dân xóm Nhương Hoan, xóm Khum Đin, xã Vinh 

Quý (huyện Hạ Lang); Nhân dân xóm Bản Mới, xã Đại Sơn (huyện Quảng 

Hòa); ông Lương Văn Tiến, xóm Bản Mới, xã Đại Sơn (huyện Quảng Hòa); hộ 

gia đình bà Bế Thị Chéng, xóm Bản Mới, xã Đại Sơn (huyện Quảng Hòa)… 

1.3. Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" 

giai đoạn 2021 - 2025 

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ 

lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, các huyện, thành phố đã huy động mọi nguồn 

lực, triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, chung tay giúp đỡ người 

nghèo ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.  

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực 

hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Các đơn vị của cụm thi đua căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ đã xây dựng chương trình, phát động phong trào thi đua và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả phong trào. Thông qua 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. 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 phát triển kinh tế - xã 

hội, hoàn thành các chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các huyện, thành phố, 

cụ thể như: 

- Huyện Trùng Khánh: tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo và 

quan tâm, ủng hộ hỗ trợ như tổ chức các Đoàn thăm tặng quà nhân dịp Tết 

Nguyên đán cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, các cơ quan, đơn vị lực 

lượng vũ trang trên địa bàn, bệnh nhân phải điều trị nội trú trong đêm giao thừa, 

công nhân vệ sinh môi trường, đối với 338 đối tượng, trị giá 217 triệu đồng; 

chuyển quà của Chủ tịch nước tới 1.433 đối tượng người có công, số tiền 725,5 

triệu đồng; quà của Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Cao 

Bằng 55 đối tượng người khuyết tật, trẻ em mồ côi, số tiền 27,5 triệu đồng;… 

chuyển đến 3.644 đối tượng người có công và bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, trị giá trên 2,5 tỷ đồng. 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... 

- Huyện Thạch An: tổ chức thăm và tặng quà cho người nghèo, gia đình 

chính sách, người có công nhân dịp tết Nhâm dần năm 2022 với số tiền trên 
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1.400 triệu đồng. Ủy ban MTTQ huyện Thăm và hỗ trợ 40 học sinh nghèo có 

hoàn cảnh khó khăn nhận dịp khai giảng năm học mới, 40 suất x 300.000đ = 12 

triệu đồng. Thăm và tặng 04 em học sinh mồ côi thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn tại xã Vân Trình trị giá 4 triệu đồng. Phân bổ Quỹ “Vì người 

nghèo” nguồn Trung ương hỗ trợ sửa chữa 05 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại 

xã Đức Long với tổng trị giá 150 triệu đồng. Phân bổ nguồn kinh phí từ Tập 

đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 

08 hộ nghèo với tổng trị giá 320 triệu đồng. 

- Huyện Hạ Lang: trong năm 2022 đã tiếp nhận số tiền 20.000.000 đồng từ 

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh để trao cho 01 hộ 

nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Thống Nhất. Tiếp nhận kinh phí và 

các nguồn hỗ trợ trao tặng 1.282 suất quà với tổng giá trị 513.400.000 đồng cho 

các đối tượng người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội. Nhân dịp Tết nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức thăm và tặng 150 suất 

quà với tổng giá trị 45.000.000 đồng, tiếp nhận 782 suất từ MTTQ tỉnh và các cá 

nhân, tổ chức với tổng giá trị 467.500.000 đồng. Đây là nguồn động viên rất lớn 

đối với nhân dân trong huyện, góp phần tích cực chăm lo đời sống cho nhân dân 

trong dịp tết đến xuân về. Tiếp nhận phân bổ 19.080 kg gạo cứu đói tết Nguyên 

đán, Nhâm Dần năm 2022 cho 362 hộ, 1272 nhân khẩu và 26.355 kg gạo cứu đói 

giáp hạt năm 2022 cho 489 hộ 1.757 nhân khẩu đang sinh sống trên địa bàn 13 xã, 

thị trấn được đầy đủ, kịp thời. 

- Huyện Quảng Hoà: các hoạt động chăm lo cho người nghèo được Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện tốt, cụ thể: vận động hỗ trợ, tiếp 

nhận và phân bổ 1.881 suất quà cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Mông với 

tổng trị giá 904 triệu đồng; tiếp nhận và tặng 10 suất quà, mỗi suất 400.000đ cho 

người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư. Đã phối hợp rà soát, tổng hợp số 

nhà tạm, nhà dột nát theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh được phê 

duyệt 736 nhà. Kết quả đến nay trên địa bàn huyện Quảng Hòa đã thực hiện 

được 486/736 nhà lắp ghép, xây mới, sửa chữa, trong đó có 305 nhà đã được hỗ 

trợ, tạm ứng, 181 nhà chưa được hỗ trợ, tạm ứng. 

- Thành Phố Cao Bằng: thực hiện thăm hỏi, động viên, tặng quà, chi trả kinh 

phí cho các đối tượng chính sách, đối tượng diện bảo trợ xã hội, người có công và 

thân nhân được đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Thăm tặng 70 suất quà cho 

người khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2022; công tác xóa 

nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được quan tâm thực hiện. Bên cạnh nguồn lực từ Quỹ 

“Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ phân bổ, tích cực kêu gọi vận động nguồn 

lực xã hội hóa xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo. Đã hoàn thành xây mới 

19 nhà, sửa chữa 27 nhà. 

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

công sở” 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” do UBND tỉnh phát động, UBND các huyện, 

thành phố đều đã ban hành Kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, 
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công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. 

Các nội dung trong kế hoạch bám sát kế hoạch của tỉnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, bổ sung vào quy chế các quy định về thái độ, 

trách nhiệm làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công sở, tổ chức thực hiện 

nghiêm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; công khai số điện thoại 

đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các trường hợp vi phạm quy định 

về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính… 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 nhất là trong phục vụ nhân dân.  

2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua do tỉnh Cao Bằng phát động 

2.1. Phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2022  

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 các đơn vị 

trong Cụm thi đua đã đẩy mạnh tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu 

nước, bám sát chủ đề thi đua năm 2022 “Đoàn kết, Kỷ cương, sáng tạo, chủ động 

thích ứng, an toàn hiệu quả, đẩy mạnh phát triển”. Trong năm qua, phong trào thi 

đua yêu nước vẫn tiếp tục được triển khai sâu rộng đến từng tổ chức, cá nhân, các 

thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố và 

nhận được sự hưởng ứng tích cực. Tạo nên một nguồn khích lệ, tạo động lực cho 

các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nỗ 

lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khuyến khích tăng cường đầu tư, đổi mới 

sản xuất, tăng năng suất lao động, góp phần rất đáng kể đối với việc triển khai 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố. Kết 

quả năm 2022, các đơn vị thành viên cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội quan trọng, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, như: 

- Về tổng thu ngân sách: có huyện Hạ Lang đạt 29,65 /19,45 tỷ đồng, 

bằng 152,44% so với Kế hoạch; huyện Trùng Khánh đạt 70,05/61,756 tỷ 

đồng, bằng 113,43% so với Kế hoạch; huyện Thạch An đạt 18,268/ 16,830 

tỷ, bằng 108,55% so với Kế hoạch. 

 - Về giá trị sản xuất nông nghiệp: có huyện Thạch An đạt 62,63/57,58 tỷ, 

bằng 108,3% KH; thành phố Cao Bằng đạt 93,3/89,1 triệu đồng, bằng 105% 

KH; huyện Hạ Lang đạt 39/37 triệu đồng, bằng 105,4% KH. 

 - Về giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: có huyện Trùng 

Khánh đạt 169,633/45,176 tỷ đồng, bằng 375,3% KH; huyện Quảng Hoà đạt 

88,07/63,967 tỷ đồng, bằng 137,7% KH; huyện Thạch An đạt 8,713 tỷ/ 7,3 

tỷ, bằng 119,36% KH. 

(có biểu Phụ lục I kèm theo) 

- Công tác văn hoá - xã hội được duy trì tốt, các hoạt động văn hoá thể thao 

và thông tin tuyên truyền luôn chú trọng nâng cao chất lượng, phong phú về nội 
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dung và hình thức thể hiện, tập trung chủ yếu vào các sự kiện chính trị, các ngày 

lễ, tết; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng 

đất nước”; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các huyện, thành phố; các 

giải thể thao giao lưu giữa các huyện (bóng đá, bóng chuyền), các chương trình 

giao lưu văn hóa giữ gìn bản sắc dân tộc (lày cỏ, kéo co, tung còn);  thực hiện 

quản lý và bảo vệ tốt các khu di tích lịch sử (đối với các huyện, thành phố có khu 

di tích). Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

các huyện, thành phố đã chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào phối 

hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, thành phố xây dựng 

kế hoạch, tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về gia đình văn hóa, 

xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn các 

huyện, thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, các chương trình 

mục tiêu về giáo dục được các huyện, thành phố triển khai theo kế hoạch; tiếp tục 

duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, quan tâm xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia. Trong năm, Cụm thi đua đã có 10 trường học được công nhận đạt 

chuẩn quốc gia, đạt 90% kế hoạch. Có 01 trường tại huyện Thạch An chưa được 

công nhận trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. 

- Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ bà mẹ và trẻ em được các huyện, thành phố 

quan tâm thực hiện khá tốt. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả; công tác khám, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

được chú trọng. Chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo triển khai, thực hiện chặt 

chẽ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm 

bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị, vật tư y tế cơ bản phục vụ công tác 

phòng chống dịch. Năm 2022, các huyện trong Cụm thi đua có thêm 03 xã được 

công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế: huyện Trùng Khánh (01 xã), huyện Quảng 

Hoà (02 xã); thành phố Cao Bằng, huyện Thạch An và huyện Hạ Lang duy trì 

100%. 

- Công tác lao động, giải quyết việc làm: luôn nhận được quan tâm chỉ đạo 

của lãnh đạo các huyện, thành phố. Trong năm 2022, công tác đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động được triển 

khai đồng bộ, các đơn vị đã xây dựng và ban hành ban hành Kế hoạch tổ chức phiên 

giao dịch việc làm năm 2022. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức Hội 

nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố; 

triển khai thực hiện về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa 

bàn huyện, thành phố năm 2022; triển khai các thông báo tuyển chọn lao động đi làm 

việc trong và ngoài nước. Đồng thời, các chế độ, chính sách đối với các đối tượng, 

công tác từ thiện, nhân đạo được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các nguồn 

vốn đầu tư, hỗ trợ được lồng ghép, thực hiện có hiệu quả; công tác giảm nghèo 

được giám sát, chỉ đạo chặt chẽ, công tác cho vay vốn giải quyết việc làm được 

quan tâm triển khai, hàng năm thực hiện ban hành quyết định phê duyệt danh sách 

hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời để thực hiện các chế độ.   
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- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: tiếp tục thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện 

mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu 

nhập của người dân, tạo điều  kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi 

các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh,... Trong năm, 

100% các đơn vị thành viên của Cụm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức đối 

với chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, cụ thể: huyện Hạ Lang đạt 160,7% 

kế hoạch; huyện Thạch An đạt 148,25%; thành phố Cao Bằng đạt 133% kế hoạch; 

huyện Trùng Khánh đạt 125,2% kế hoạch; huyện Quảng Hoà đạt 104,2% kế 

hoạch.  

- UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo các xã tuyên truyền vận 

động nhân dân thực hiện đưa chuồng nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Kết 

quả thực hiện di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở trên địa 

bàn các huyện như sau: Huyện Quảng Hoà được 619/809 hộ, bằng 76,5%KH; 

huyện Hạ Lang được 288/420, bằng 68.6%KH; huyện Trùng Khánh được 

418/550 hộ, đạt 76% KH; huyện Thạch An đã hoàn thành việc đưa gia súc ra khỏi 

gầm sàn nhà ở từ năm 2017.  

- Việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đã phát huy truyền thống “lá lành 

đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Góp phần tích 

cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển - kinh tế xã hội của các huyện, thành 

phố. Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021-2023 

trên địa bàn các huyện, thành phố cụ thể như sau:  

+ Huyện Trùng Khánh: tổng số hộ xây dựng nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ 

đủ theo mức quy định là 361 hộ: Gồm 176 nhà xây mới, 103 nhà sửa chữa 01-02 

tiêu chí cứng, 82 nhà sửa chữa cả 03 tiêu chí cứng; tổng số hộ chưa hoàn thiệc 

việc hoàn thành việc xây dựng nhà ở là 709 hộ: Gồm 349 nhà xây mới, 195 nhà 

sửa chữa 01-02 tiêu chí cứng, 165 nhà sửa chữa cả 03 tiêu chí cứng.; số tiền đã 

huy động để tạm ứng cho các hộ xây mới, sửa chữa nhà là 1.675 triệu đồng.  

+ Huyện Thạch An: tổng qua rà soát: còn 413 hộ trong đó: lắp ghép 24 hộ 

xây mới 200 hộ, sửa chữa 2 tiêu chí 84 hộ, sửa chữa 3 tiêu chí 105 hộ (Sau rà soát 

lại huyện Thạch An giảm đi 32 hộ trong đó có 06 hộ không còn nhu cầu, 26 hộ đã 

được hỗ trợ đủ kinh phí). Số nhà đã thực hiện xây dựng xong nhưng chưa được hỗ 

trợ tổng số nhà là 253 nhà (trong đó 172 nhà xây mới, 40 nhà sửa chữa 2 tiêu chí, 

35nhàsửa chữa 3 tiêu chí, lắp ghép 6 nhà) 

+ Huyện Quảng Hoà: thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến 

nay đã thực hiện được 488 nhà, trong đó đã hỗ trợ đầy đủ 112 nhà với tổng kinh 

phí 5.515 triệu đồng, hỗ trợ tạm ứng 193 hộ với tổng kinh phí 2.570 triệu đồng. 

+ Huyện Hạ Lang: tổng số 376 nhà sửa chữa, xây mới đã hoàn thành, 

trong đó lắp ghép 14 nhà, xây mới 219 nhà, sửa chữa 143 nhà; đang thi công 47 

nhà; 40 nhà đã được bố trí đủ kinh phí theo Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh, với số kinh phí là 1.839 triệu đồng; 247 nhà đã được tạm ứng 

với số kinh phí là 3.215 triệu đồng. Riêng trong năm 2022 chỉ tiêu đề ra là 270 
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nhà (55 nhà làm mới, 215 nhà sửa chữa), 19 nhà đã thực hiện hoàn thành, 180 

nhà đang tiếp tục triển khai thực hiện, 71 nhà không còn nhu cầu thực hiện nữa. 

+ Thành phố Cao Bằng: công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được 

quan tâm thực hiện, giai đoạn 2021 - 2022 đã hoàn thành hỗ trợ xây mới 19 nhà, 

kinh phí hỗ trợ 1.804.525.000đ; sửa chữa 27 nhà với tổng kinh phí huy động hỗ 

trợ 870.000.000đ. 

- Công tác cải cách hành chính: tiếp tục được quan tâm tổ chức triển khai 

đồng bộ và quyết liệt. Các huyện, thành phố thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải 

thiện chỉ số CCHC, tập trung chủ yếu vào các mục tiêu chính như đơn giản hóa 

thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn cho người 

dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành 

chính Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Một cửa điện tử” trong 

giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả năm 2022 công tác CCHC tại các đơn vị 

trong Cụm đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, các phần mềm công nghệ 

thông tin đã được ứng dụng rộng rãi đến các cấp cơ sở; mô hình “Một cửa điện tử” 

được đưa vào vận hành tại nhiều đơn vị cấp xã. Nhìn chung đã mang lại thay đổi 

lớn đến cách thức hoạt động, vận hành của bộ máy nhà nước và cách thức giải 

quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong năm 2022 có thành phố 

Cao Bằng là đơn vị đạt điểm chỉ số CCHC cao nhất các huyện, thành phố (theo kết 

quả chấm điểm lần 1 của Sở Nội vụ Cao Bằng). 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: duy trì tổ chức có hiệu 

quả phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 

thường xuyên thực hiện chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời nắm bắt tình hình, 

bổ sung các phương án để chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra. 

Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn các huyện, thành phố đều ổn định. Công tác đấu tranh phòng chống 

các loại tội phạm, các loại tệ nạn xã hội được chú trọng tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát. Công tác tuyển quân đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. 

Một số tập thể điển hình tiên tiến, dẫn đầu phong trào thi đua trong phong 

trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 như: Nhân dân và cán bộ thành 

phố Cao Bằng, Nhân dân và cán bộ huyện Quảng Hòa... 

2.2. Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển 

đổi số, giai đoạn 2021 - 2025” 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 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 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, thành phố giai đoạn 2021 - 2025”. Phong trào thi đua 

đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện, thành phố 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 
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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.  

Thực hiện cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số cấp huyện 

và cấp xã. 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. Cụm thi đua đã thành lập 696 tổ công nghệ 

số cộng đồng, tổ dân phố đạt 100%; thực hiện hỗ trợ người dân tham gia chuyển 

đổi số trên địa bàn với 1686 người dân tham gia. Tổng số văn bản đi của đơn vị 

được gửi dưới dạng điện tử: Cấp huyện là 14.091/14.091 văn bản đạt 100%, cấp 

xã là 31.132/31.132 đạt 100%. Tính đến ngày 31/12/2022 đã có trên 1.620 nghìn 

lượt số lượt truy cập vào Trang thông tin điện tử huyện; 65/65 xã, phường, thị trấn 

đều có Trang thông tin điện tử, đạt 100%. 

2.3. Phong trào thi đua chuyên đề khác do các Bộ, ngành phát động 

a) 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 các huyện, thành phố 

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, thành phố. Hội viên, 

nông dân trên địa bàn huyện, thành phố 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 đào, 

cây keo, nuôi hươu sao,... 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 KHKT. Với sự hỗ trợ của 
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Hội nông dân cùng Phòng kinh tế và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn 

huyện, thành phố hàng năm. Có khoảng 100 - 200 lượt hội viên, nông dân được 

tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT; 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 KHKT, kinh nghiệm sản xuất 

của hội viên, nông dân ngày càng được nâng lên để nâng cao hiệu quả sản xuất. 

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, thành phố. 

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, thành phố. 

Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua có nhiều tập thể, cá nhân tiêu 

biểu xuất sắc như: ông Phương Văn Lòng phát triển kinh tế hộ gia đình làm bún 

(thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang); bà Hoàng Thị Thảo (xóm Nà Kéo, xã 

Thống Nhất, huyện Hạ Lang) mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, bà Ngô 

Kim Khánh (thị trấn Thanh Nhật, huyện hạ Lang) phát triển mô hình làm bánh 

nướng, bánh khảo; bà Hoàng Thị Phượng (xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh) 

là cá nhân điển hình tiêu biểu với sản phẩm OCOP 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; ông Hoàng 

Thanh Tùng (phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng) phát triển mô hình trồng 

cây ăn quả (quả đào) và chăn nuôi hươu sao; ông La Văn Cáo (phường Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng) phát triển mô hình nuôi ong mật và trồng cây keo… 

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

Các huyện, thành phố 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 các 

huyện, thành phố. 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, thành phố, 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. Kết quả thực 

hiện: các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền được 15 cuộc, 12 lượt với 3.253 
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lượt người tham gia, tổ chức cho người dân ký cam kết trên 986 người, mở 8 đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 

Điển hình trong phong trào thi đua là: Nhân dân xóm Phia Mạ, xã Ngọc Côn 

(huyện Trùng Khánh); ông Hoàng Văn Tiến, Trưởng xóm kiêm Công an xóm Keo 

Giáo - Phia Xiểm, xã Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh); Nhân dân và cán bộ xóm 

Chang Khuyên Thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An); ông Hà Thế Dự, cán bộ Hạt 

Kiểm lâm (huyện Thạch An); Nhân dân và cán bộ xóm 6, xã Vĩnh Quang (thành 

phố Cao Bằng), ông Lưu Thế Hùng, Tổ viên Ban bảo vệ dân phố phường Hợp 

Giang (thành phố Cao Bằng); Nhân dân và cán bộ xã Minh Long (huyện Hạ 

Lang); ông Triệu Văn Tuấn, Công an viên xóm Lũng Đa, xã Minh Long (huyện 

Hạ Lang); tập thể Nhân dân xóm Nhòm Nhèm - Lũng Đẩy, xã Quốc Toản (huyện 

Quảng Hoà); ông Sầm Văn Túng, Công an viên xóm Bản Co, xã Bế Văn Đàn 

(huyện Quảng Hoà)… 

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

biên giới quốc gia trong tình hình mới” 

Phong trào thi đua đã được các huyện, thành phố 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, thành phố 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, thành phố 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 giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt 

Nam - Trung Quốc lần thứ 7; 03 văn kiện về biên giới đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc. 

Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua có các tập thể, cá nhân tiêu biểu 

xuất sắc như: Nhân dân và cán bộ xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh); Nhân dân 

và cán bộ xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh); ông Nông Văn Trần, Trưởng xóm 

Ngườm Già, xã Thị Hoa (huyện Hạ Lang); nhân dân và cán bộ xã Cô Ngân, 

(huyện Hạ Lang); ông Nông Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thị Hoa, (huyện 

Hạ Lang); ông Trần Văn Sinh, chánh VP HĐND-UBND huyện (huyện Quảng 

Hoà)… Trong phong trào thi đua có 02 tập thể và 03 cá nhân được Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

d) Phong trào thi đua“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 
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Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam 

hội nhập và phát triển”, các huyện, thành phố thuộc Cụm thi đua đã 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. Các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức quán 

triệt và lồng ghép các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, thành phố 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 các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo xây dựng chính quyền 

liêm chính, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, khách quan hướng tới phục 

vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và 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 tư nhân Quân Tám, Công ty cổ phần gốm xây dựng Nam Phong, Công ty 

cổ phẩn Gốm Tân Phong, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Cao Bằng, Công ty 

TNHH Bê tông tươi tuổi trẻ Cao Bằng, Doanh nghiệp Thương mại Thu Công 

(thành phố Cao Bằng); Doanh nghiệp Đình Văn, Công ty TNHH MTV Hiệu Hân, 

Hợp tác xã Hoàng Dương thị trấn Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh); Hợp tác xã 

Tuấn Tú huyện Hạ Lang; Hợp tác xã Quang Ngọc, xã Quang Long (huyện Hạ 

Lang); Hợp tác xã Nam Khánh, thị trấn Thanh Nhật (huyện Hạ Lang)… 

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 của các huyện, thành phố. 

3. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến 

Thực hiện Kế hoạch số 653/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai 

đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở các phong trào thi đua do tỉnh phát động, các đơn vị 

trong cụm thi đua đã xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua thường 

xuyên hàng năm; cchủ 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. 
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Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 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. 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, thành phố. Kết quả tổng hợp trong năm 2022, các đơn vị 

thuộc cụm đã viết và đưa 180 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 OCOP 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; ông Hoàng Thanh Tùng 

(phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng) phát triển mô hình trồng cây ăn quả 

(quả đào) và chăn nuôi hươu sao; ông La Văn Cáo (phường Sông Hiến, thành phố 

Cao Bằng) phát triển mô hình nuôi ong mật và trồng cây keo; bà Nguyễn Thị 

Phòng (phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng) xây dựng và phát triển kinh tế 

trồng đào, nuôi hươu sao và trồng rau quy mô; ông Hoàng Văn Khoa (xã Chu 

Trinh, thành phố Cao Bằng) xây dựng và phát triển kinh tế trang trại quy nuôi gà 

sạch; gia đình bà Ngô Kim Khánh... 

4. Công tác khen thưởng 

Công tác khen thưởng trên địa bàn các huyện, thành phố trong Cụm thi đua 

được thực hiện đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành. Các đơn vị trong Cụm thi đua đều ban hành văn bản hướng 

dẫn công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua theo quy định. 

Việc xét khen thưởng đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, chính xác và kịp 

thời; đúng quy trình, thủ tục quy định; các hình thức khen thưởng của Nhà nước 

đã được quan tâm đúng mức; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp và 

các tập thể nhỏ.  

Kết quả thực hiện công tác khen thưởng của các đơn vị năm 2022: có biểu 

Phụ lục II kèm theo. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các huyện, thành 

phố thuộc Cụm thi đua đã được tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra, các phong 

trào thi đua thường xuyên, chuyên đề được phát động gắn với những mục tiêu, 

nhiệm vụ cụ thể góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã 

hội, quốc phòng - an ninh; công tác ban hành các văn bản quản lý nhà nước về 

công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, chú trọng, đảm bảo theo đúng quy 

trình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, qua đó động viên tập 
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thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tiếp tục phấn đấu 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng, 

phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua được 

quan tâm, đặc biệt chú trọng khen thưởng các điển hình tiên tiến trực tiếp tham gia 

lao động, sản xuất. 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn 

một số hạn chế như: phong trào thi đua đôi khi chưa được liên tục và chưa đồng 

đều; công tác phát hiện, xây dựng gương điển hình tiên tiến đã được quan tâm 

thực hiện nhưng số gương điển hình tiên tiến được giới thiệu còn ở mức ít, chưa 

phát hiện được nhiều gương điển hình tiên tiến mới, công tác nhân rộng điển hình 

tiên tiến thực hiện chưa thực sự có hiệu quả.  

Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng ở nhiều đơn vị có sự 

thay đổi nên việc tham mưu cho lãnh đạo tổ chức triển khai các phong trào thi đua, 

công tác khen thưởng đôi lúc còn hạn chế và chưa được kịp thời. 

Phần thứ hai 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ  

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2023 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức 

của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân về Luật 

Thi đua, khen thưởng; tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07 

tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 

khen thưởng. 

2. Tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen 

thưởng của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác 

thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua.  

3. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Kết thúc 

mỗi đợt thi đua cần đánh giá, kiểm tra rút kinh nghiệm và xem xét khen thưởng các 

tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, động viên kịp thời. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các phương 

tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

4. Khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho các cá nhân, tập thể lập 

thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất; theo công 

trạng và thành tích đạt được. 

5. Duy trì và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy chế tổ chức, hoạt 

động của Cụm thi đua, theo yêu cầu của đơn vị Trưởng Cụm thi đua năm 2023. 

6. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Cụm thi đua theo Quy chế đề ra. Tổ 

chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua 

các huyện Miền Đông theo kế hoạch. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
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1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về vị 

trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng một cách thống nhất đồng bộ, từ đó 

xây dựng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng 

nhiệm vụ của từng cá nhân, từng tập thể, từng địa phương góp phần phấn đấu hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công 

tác thi đua, khen thưởng. 

3. Hội đồng Thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố cần tăng cường 

công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các hoạt động thi đua thường xuyên, liên tục tại 

các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn để công tác thi đua ở mỗi đơn vị đạt 

hiệu quả thiết thực. 

4. Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong phong trào 

thi đua yêu nước, khen thưởng đảm bảo đúng thành tích, khách quan công bằng, 

kịp thời và chính xác. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao 

động, sản xuất. 

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

1. Đối với các đơn vị thuộc Cụm thi đua các huyện Miền Đông 

- Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, các điển hình mới trong 

các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về các mô hình, điển hình, những tấm gương có 

thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, công tác,... 

- Chủ động đề xuất phát động các phong trào thi đua chung, nhân rộng 

những phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực của từng địa phương, qua đó thúc 

đẩy phong trào thi đua chung; tạo điều kiện để các địa phương được so sánh, đối 

chiếu, từ đó phát huy khả năng sáng tạo của nhiều địa phương trong triển khai tổ 

chức các phong trào thi đua. 

- Chủ động trong việc tham gia hoạt động của Cụm thi đua, thực hiện đúng 

quy định về chế độ thông tin, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng. 

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trong bảng chấm điểm thi đua để 

phù hợp với tình hình thực tế, giúp cho việc chấm điểm được khách quan, công 

bằng và kịp thời. 

2. Đối với Sở Nội vụ 

Đề nghị Sở Nội vụ Cao Bằng tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, 

bổ sung một số tiêu chí chấm điểm tại bảng chấm điểm thi đua, cụ thể:  

- Điều chỉnh tiêu chí thực hiện xây dựng nông thôn mới thành đánh giá bình 

quân số tiêu chí đạt được về xây dựng nông thôn mới. 

- Bổ sung tiêu chí điểm thưởng đối với các đơn vị có tập thể, cá nhân đạt 

giải tại các hội thi toàn quốc. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 

2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cụm giao ước thi đua các huyện 

Miền Đông./. 

Nơi nhận:                                                              
- Ban TĐKT tỉnh, Sở Nội vụ (b/c); 

- TTHU, TTHĐND huyện; 
- UBND các huyện, thành phố trong 

Cụm Thi đua miền Đông (Thạch An,  

Hạ Lang, Quảng Hòa, Trùng Khánh, 

thành phố Cao Bằng); 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. CỤM GIAO ƯỚC THI ĐUA 

TRƯỞNG CỤM 

 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

Nông Văn Bộ 
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