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Phần I 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI 

ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2021. 

 

 Thực hiện Quyết định số: 3666/QĐ-UBND ngày 13/10/2021của UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND  ngày 19/3/2021 của Khối thi đua về 

hoạt động khối thi đua các huyện, Thị xã, thành phố năm 2020. 

Căn cứ Văn bản số 1560/SNV-TĐKT ngày 17/11/2021 của Sở Nội vụ về 

hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 

Căn cứ Văn bản số 1561/SNV-TĐKT ngày 17/11/2021 của Sở Nội vụ về việc 

hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021. 

Căn cứ Văn bản số 1499/UBND-NV ngày 30/11/2021 của UBND huyện Si 

Ma Cai (Trưởng khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã) về việc chuẩn bị nội dung 

tổ chức hội nghị tổng kết Khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên báo cáotổng kết phong trào thi đua, công tác 

khen thưởng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với những nội dung sau: 

 * Thuận lợi: 

Công tác thi đua, khen thưởng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện 

ủy, HĐND và UBND huyện và sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Thi 

đua khen thưởng tỉnh Lào Cai. 

UBND huyện phối hợp tốt với Ủy ban MTTQVN huyện vận động nhân dân 

trong huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 

Trongnăm 2021, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì tăng trưởng, cơ 

cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, huy động đầu tư tăng khá, các thành 

phần kinh tế đều có bước phát triển tốt, đầu tư kết cấu hạ tầng có trọng điểm, văn 

hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ổn định và cải 

thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và không ngừng được 

củng cố, tăng cường.  
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* Khó khăn 

 Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các phong trào 

thi đua, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn gặp những khó khăn, thách thức như: 

Thời tiết diễn biến phức tạp; dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi còn tiềm ẩn nhiều yếu 

tố phức tạp. Đặc biệt là dich Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế 

giới. Giá cả thực phẩm, chăn nuôi gia súc, gia cầm biến động mạnh làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến đời sống người chăn nuôi và ảnh hưởng mạnh đến phát triển kinh tế 

- xã hội tại các địa phương. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu 

nước  và công tác khen thưởng 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, 

các sở ban, ngành tỉnh. Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29/01/2021 về 

kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai năm 2021; Kế hoạch số 75/KH-

UBND ngày 19/3/2021 của Khối thi đua các huyện, thành phố năm 2021. Công tác 

thi đua khen thưởng luôn được Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện quan tâm tổ chức 

thực hiện. Các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm, tập trung 

tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác 

TĐKT (triển khai thực hiện Luật số 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/6/2014; các Nghị định, Thông 

tư, Chỉ thị, hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua khen thưởng; Quyết định số 

50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một 

số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Các quyết định 

của UBND tỉnh quy định về  các phong trào thi đua). 

- Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai về Phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai 

(01/10/1991-01/10/2021). Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đã ban hành Kế hoạch 

số 162/KH-UBND ngày 07/8/2020 về phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 

năm, ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021).  

- Thực hiện văn bản số 1056/SNV-TĐKT ngày 28/9/2020 của Sở nội vụ về 

hướng dẫn thực hiện kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh. 

UBND huyện ban hành văn bản số 1566/UBND-NV ngày 12/10/2020 về đăng ký  

đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai theo kế hoạch số 

210 ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh. 

- Phát động phong trào thi đua năm 2021 gắn với phat động thi đua thực hiện 

tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

* Ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác TĐKT trên địa 

bàn huyện năm 2021 như: 

- Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 24/02/2021 công tác thi đua khen thưởng 

huyện Bảo Yên năm 2021. 
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-Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 09/02/2021 về triển khai thực hiện phong 

trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình huyện Bảo 
Yên năm 2021. 

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 04/3/2021 năm an toàn giao thông 2021. 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/3/2021 phát động phong trào thi đua “ 

Thanh niên làm chủ đất nước năm 2021. 

- Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/01/2021 triển khai thực hiện chương trình 

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2021. 

- Kế hoạch về thực hiện phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân" trên địa bàn huyện năm 2021.  
- Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chủ động Phòng, chống 

thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bảo 
Yên. 

- Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân" trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. 

- Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Bảo Yên đoàn kết, chung 

sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn 
huyện. 

- Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất 
lượng Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 

2025 và năm 2021. 
- Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng 

cố quốc phòng, an ninh vững chắc" trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2021. 
- Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn 

huyện Bảo Yên” giai đoạn 2021-2025. 
- Kế hoạch phối hợp, triển khai Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động 

sáng tạo“ trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện Bảo Yên giai 
đoạn 2021-2025. 

- Văn bản số 360/UBND-NV ngày 08/3/2021 về việc đăng ký thi đua năm 2021. 

- Văn bản số 296/UBND-NV ngày 24/02/2021 về việc phát động phong trào 
thi đua năm 2021, gắn với phát động thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
- Văn bản hướng dẫn, xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển  

tỉnh Lào Cai" năm 2021.  
- Văn bản hướng dẫn thực hiện nhận tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ công 

mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng 
dẫn thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất về thi đua khen thưởng.  

 - Văn bản số 297/UBND-NV  ngày 24/02 /2021 về việc hướng dẫn, xét tặng 
Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai"năm 2021. 

  - Văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 
2021 và các văn bản chỉ đạo khác về công tác thi đua khen thưởng năm 2021. 

 - Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất đảm bảo đúng nội dung và 
thời gian quy định. 
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Khí thế thi đua sôi nổi, phát huy hiệu quả trong các phong trào thi đua,ngay 

tại Hội nghị tổng kết kinh tế xã hội năm 2020 các khối thi đua trong toàn huyện đã 
ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2021. 

Trong năm 2021, Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện, Thường trực Hội 
đồng thi đua khen thưởng huyện ban hành kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra 

hoạt động quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện. Qua kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm và hướng khắc phục đối 

với những tồn tại hạn chế tại UBND các xa, thị trấn. 

Trong năm, UBND huyện đã công nhận 641sáng kiến cấp cơ sở. 

Công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại về công tác thi đua khen thưởng: năm 

2021 không nhận được đơn, thư khiếu nại, phản ánh nào của cá nhân, tổ chức.  

2. Kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 

2.1. Nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua 

yêu nước 

Ngày từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết và phát động 

phong trào thi đua, công tác khen thưởng, qua hội nghị đã rút ra những bài học kinh 

nghiệm trong công tác tổ chức, phương pháp triển khai các phong trào thi đua yêu 

nước. UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập 05 khối thi đua trực thuộc 

gồm: 

- Khối thi đua các cơ quan hành chính (12 thành viên); 

- Khối thi đua các xã, thị trấn (17 thành viên); 

- Khối thi đua các cơ quan Đảng, Đoàn thể (12 thành viên); 

- Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp (09 thành viên); 

- Khối thi đua các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn (17 thành viên) . 

Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 các trưởng khối đã ký kết giao ước thi đua 

với UBND huyện nhằm hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội được giao trong năm. 

*  Đăng ký, ký giao ước thi đua: 

Huyện Bảo Yên đăng ký thi đua đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua trong 

phong trào thi đua toàn diện năm 2021. Đồng thời tham gia ký giao ước thi đua với 

các thành viên trong khối huyện, thành phố, thị xã. 

+ Đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh cho: Nhân dân và cán bộ huyện Bảo 

Yên; Nhân dân và cán bộ các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên. 

+ Đăng ký danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho: Các cơ quan khối Đảng, 

đoàn thể huyện; Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Bảo Yên. 

Cán bộ, công chức các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên. 

- Qua tổng hợp UBND huyện đã đăng ký thi đua các phong trào thi đua  chuyên 

đề và toàn diện với UBND tỉnh thông qua các sở ban ngành tỉnh. 

- Thông qua phát động thi đua, các tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia đăng ký 

thi đua, đã thúc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ chính 
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trị, thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, văn hoá, 

giáo dục- đào tạo được nâng cao, quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc. 

- Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc triển khai phong trào thi đua  ‘‘Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 
thực hiện văn hóa công sở’’trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2025. 

 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 25/12/2019 
phát động và triển khai phong trào thi đua ‘‘Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 

hiện văn hóa công sở’’trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2019 - 2025. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị 

của huyện Bảo Yên gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ 
cương; Xây dựng cảnh quan môi trường làm việc thân thiện, sáng - xanh - sạch - đẹp. 

- Đề cao trách nhiệm và vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Việc tổ chức phong 

trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng 
kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến kinh nghiệm hay trong thực hiện phong 
trào thi đua. 

 Đối với các cơ quan, đơn vị:  

- Thi đua xây dựng cơ quan đơn vị văn minh hiện đại, xanh sạch đẹp; 

- Xây dựng ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan 

đơn vị về văn hóa công sở; 

- Thực hiện đẩy mạnh công tác CCHC, công khai minh bạch, đơn giản hóa cá 

c thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các công việc tại cơ quan đơn vị; 

- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan đơn vị. 

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan đơn vị văn minh hiện đại, xanh sạch đẹp  

 Đối với cán bộ, công chức, viên chức 

- Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp; 

- Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; 

- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; 

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử; 

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; 

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; 

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa 

phương tổ chức phát động. 
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Thực hiện có hiệu quả các quy định về văn hóa công sở; 100% các cơ quan, 

đơn vị có đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua, có sáng kiến, mô hình tiêu biểu về thực 
hiện văn hóa công sở mang lại hiệu quả cao, có sức lan tỏa trên toàn địa bàn huyện 

và được các đơn vị khác học tập. Tích cực thực hiện đổi mới lề lối, tác phong làm 
việc, cắt giảm thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh 

nghiệp. 

 100% cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng phong trào thi đua 

với các nội dung thiết thực; nắm vững, chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 

 Gương mẫu trong việc thực thi công vụ, nhiệt tình tham gia và có những giải 

pháp thiết thực trong công tác thực hiện văn hóa văn minh công sở, có sáng kiến tiêu 
biểu nổi bật tao ra môi trường công sở văn minh, xanh sạch đẹp.  

*) Kết quả công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến: 

- UBND huyện luôn quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến, chỉ đạo các cơ 
quan thường trực các phong trào thi đua, tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua 

theo quy định của UBND tỉnh. Đồng thời chỉ đạo triển khai xây dựng chuyên mục 
"Cải cách hành chính" và chuyên mục "Điển hình tiên tiến, thi đua khen thưởng" 

trên cổng thông tin của huyện và của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. 

Trong năm 2021 đã giới thiệu 06 gương điển hình tiên tiến  trên cổng thông 

tin điện tử tỉnh Lào Cai(Ban thi đua khen thưởng tỉnh),09 gương điển hình tiên tiến 
trên cổng thông tin của huyện. 

* Tham gia hoạt động của khối. 

- Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua các huyện, 

thành phố năm 2020 được tổ chức tại thị xã Sa Pa - đơn vị trưởng khối, huyện Bảo 
Yên đã ký giao ước thi đua với các thành viên trong khối. 

- Huyện Bảo Yên là thành viên của khối huyện, thị xã, thành phố, đã chủ động 
tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng hoạt động của khối, tham gia sơ kết, tổng 
kết, kiểm tra chéo và các hoạt động khác của khối. 

2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 127,872/114,055 tỷ đồng, đạt 

112,116% Kế hoạch tỉnh giao. 

2. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 46.203/44.710. tấn đạt 103.3% Kế 
hoạch tỉnh giao. 

3. Giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích ha canh tác 80/80 triệu đồng/ha, đạt 
100% Kế hoach tỉnh giao. 

4. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 171,6/147 tỷ đồng, đạt 116,7% kế 
hoạch tỉnh giao. 

5.Giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,0%/4,0% đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. 
6. Tỷ lệ huy động trẻ em 6 - 14 tuổi ra lớp đạt 99.7%/99.7% đạt 100% kế hoạch 

tỉnh giao. 
7.Duy trì bền vững về phổ cập giáo dục 17/17 xã, thị trấn đạt 100% kế hoạch 

tỉnh giao. 
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8.Tỷ lệ trẻ em <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 1452/1452 đạt 100% kế 

hoạch. 
9. Giảm tỷ lệ trẻ em <5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi là giảm 0,7%/0,7% 

= 100% kế hoạch tỉnh giao. 
Giảm tỷ lệ trẻ em <5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi giảm 0,5%/0,5% = 

100% kế hoạch tỉnh giao. 
10.Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,7/99,45 đạt 88,93% kế hoạch tỉnh giao. 

11. Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 85,1% vượt 3,1% so với 
kế hoạch tỉnh giao. 

12. Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hoá đạt 87,5% vượt 4,5 % so với kế hoạch 
tỉnh giao. 

13.Số lao động được giải quyết việc làm đạt 1750/1750 người, đạt 100% kế 
hoạch tỉnh giao. 

14.Chỉ tiêu về trồng rừng tập trung: Trồng mới được 2.168/2.000 ha, đạt 108,4% 
Kế hoạch tỉnh giao. 

15. Giảm tai nạn giao thông, xảy ra trên địa bàn: 03 vụ (bằng số vụ so với năm 

2020). 
16. Giảm tệ nạn, vi phạm pháp luật: năm 2021 xảy ra 25 vụ (giảm 8 vụ so với 

năm 2020). 

17.Chỉ tiêu giao nhận quân110/110 người, đạt 100% kế hoạch giao. 

Huyện Bảo Yên: Chấm điểm thi đua năm 2021 đạt 95điểm. Trong đó điểm thực 

hiện đạt 92,5 điểm; điểm thưởng theo quy định đạt 2,5 điểm. 

3. Công tác khen thưởng:  

Công tác khen thưởng trong năm qua có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng 

khen thưởng nhằm bảo đảm chính xác, kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn 

và quy trình, thủ tục, hồ sơ. Các tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình và 

yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị; đánh giá công bằng, đảm bảo 

việc xét chọn công khai, dân chủ, khách quan. Việc khen thưởng thành tích trong 

các phong trào thi đua; khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân điển hình tiến tiên; khen 

thưởng thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, đấu tranh phòng chống tội phạm, 

trong học tập, trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh… đã được chú trọng hơn. Công 

tác khen thưởng đã đi vào nền nếp, việc khen thưởng kịp thời, đúng quy định của 

pháp luật đã góp phần biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc, tạo động lực để mọi người tích cực tham gia xây dựng và phát triển quê 

hương, đất nước. Việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định, có tác dụng động 

viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Các nhân tố mới, mô 

hình mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được phổ biến, tuyên 

truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có tác dụng tích cực trong 

việc động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn 

đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Kết quả khen thưởngtrong năm 2021 

- Kết quả khen thưởng cấp huyện: 
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Trongnăm 2021, UBND huyện đã khen thưởng cho 238 tập thể và 1742 cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 

- Kết quả khen thưởng cấp tỉnh: 

UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 03 tập thể; tặng danh hiệu "Tập thể lao 

động xuất sắc cho 03 tập thể; tặng Bằng khen cho12 tập thể, 28 cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và 

phát triển tỉnh Lào Cai cho 48 cá nhân. 

- Kết quả khen thưởng cấp nhà nước: 

Chính phủ tặng cờ thì đua cho 01 tập thể; tặng bằng khen cho 07 cá nhân. 

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

Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm thực hiện: Các chủ trương đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng được đăng 

tải trên các phương tiên truyền thông của huyện như: trên cổng thông tin điện tử 

huyện. Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao – Truyền thông huyện thường xuyên 

có những trang tin đưa tin về các tấm gương điền hình tiên tiến, những gương người 

tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của 

đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa và nhân rộng các điển hình trong nhân dân. Năm 

2021 đã giới thiệu 06 gương điển hình tiên tiến  trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lào 

Cai (Ban thi đua khen thưởng tỉnh), 09 gương điển hình tiên tiến trên cổng thông tin 

của huyện. 

5. Đánh giá tổng quát, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

Trong năm qua, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đã ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất quy định về công tác thi đua khen 

thưởng trong toàn huyện; hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp có 

sự đổi mới; phong trào thi đua được phát động sâu rộng hơn với nhiều hình thức, nội 

dung phong phú, thiết thực, hiệu quả đã từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng 

thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhằm phấn 

đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và các 

phong trào thi đua năm 2021. 

a) Ưu điểm: 

Công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện 

có hiệu quả; các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng được ban hành kịp thời; Thường trực Hội đồng TĐKT đã thực hiện tốt trong 

việc tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn các cấp, các ngành tiến hành đăng ký, 

ký giao ước thi đua, phân khối thi đua theo ngành, lĩnh vực, kiểm tra đôn đốc việc 

thực hiện phong trào thi đua tại địa phương; việc khen thưởng đảm bảo chính xác, 

khách quan, kịp thời. 
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Các đơn vị, địa phương đã nhận thức rõ về ý nghĩa, tác dụng của công tác 

TĐKT, tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND huyện, 

UBND tỉnh phát động tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa 

bànhuyện. Công tác TĐKT được gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và 

khẳng định được vai trò, vị trí, là động lực thúc đẩy, động viên, thu hút đông đảo 

quần chúng nhân dân lao động tích cực tham gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 

củng cố an ninh quốc phòng. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Phong trào thi đua ở một số đơn vị, địa phương chưa phát triển đồng đều, 

liên tục, nội dung chưa phong phú, nhiều nơi còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; 

Công tác thi đua khen thưởng ở một số đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở chưa 

được lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền quan tâm đúng mức, chưa gắn công tác thi đua, 

khen thưởng với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình, do đó chưa tạo được động lực khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, 

đơn vị. 

 Một số cơ quan thường trực các phong trào chuyên đề chưa chú trọng đến việc 

phát hiện các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Công tác kiểm tra đôn 

đốc chưa thường xuyên, quyết liệt. 

 c) Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Thời gian đầu triển khai các phong trào thi đua ở một số xã, cơ quan đơn vị 

còn chậm, thiếu chiều sâu; việc tổ chức các phong trào thi đua có lúc, có nơi còn 

chưa được thường xuyên, liên tục.  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng chưa ổn định, nhất là ở các 

xã dẫn đến nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, tham mưu 

cho cấp uỷ Đảng và Chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác 

TĐKT còn hạn chế. 

d) Bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trước hết từ 

cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu các 

cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước; 

Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.  

Thứ hai: Nội dung phong trào thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể; coi trọng việc xây dựng kế hoạch, 

nội dung, chương trình, tiêu chí thi đua; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng 

nhân tố điển hình và tập trung chỉ đạo phong trào thi đua theo phương châm hướng 

mạnh về cơ sở.  

 Thứ ba: Công tác khen thưởng phải đúng quy định, đảm bảo khách quan, dân 

chủ, công bằng, công khai. Coi trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực 

tiếp làm việc, lao động ở cơ sở, nhất là nông dân, công nhân lao động; gắn khen 

thưởng với thi đua coi thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch.  
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 Thứ tư: Công tác tuyên truyền, biểu dương, phổ biến kinh nghiệm, mô hình, 

sáng kiến hay của các gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng phải 

được triển khai thực hiện thường xuyên để kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, 

tạo sức lan toả rộng khắp.  

Thứ năm: Phải thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức bộ máy làm công tác 

thi đua khen thưởng ở các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng có năng lực, nhiệt 

tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay. 

 

 

Phần thứ II 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNGNĂM 2021 

1. Phương hướng nhiệm vụ 

 - Tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng theo chương 

trình của UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh. Thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến.  

-  Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ 

huyện đến cơ sở, vai trò của Uỷ ban MTTQ, các cơ quan ban ngành đoàn thể, về 

công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 

của Hội đồng TĐKT các cấp. 

 - Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

thường xuyên quan tâm, đôn đốc kiểm tra, khơi dậy phong trào. Thường trực Hội 

đồng thi đua khen thưởng và cán bộ làm công tác TĐKT từ huyện đến các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, phải có tinh thần nhiệt tình, có năng lực, trình 

độ, nắm chắc các văn bản Quy định về công tác thi đua khen thưởng và vận dụng 

sáng tạo vào quá trình tổ chức các đợt thi đua, dài ngày, ngắn ngày để khơi dậy 

phong trào thi đua yêu nước kịp thời, liên tục, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

 - Cơ quan thông tin: Phòng Văn hoá - TT và Trung tâm Văn hóa, Thể thao - 

Truyền thông bám sát vào từng đợt thi đua được phát động để tổ chức tuyên truyền 

sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức trên các hệ thống  

thông tin đại chúng, Pa nô, Áp phích, khẩu hiệu v.v… 

 - Hưởng ứng, tập trung công tác chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua do 

tỉnh phát động phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động. 

2 Các giải pháp thực hiện 

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể 

và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các xã, thị trấn. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền vận động các phong trào thi đua một cách rộng khắp tới toàn dân. 
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Thường xuyên làm tốt công tác triển khai phát động thi đua; tổ chức kiểm tra, theo dõi 

nắm bắt tình hình để có sự hướng dẫn kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến.  

- Tiếp tục kiện toàn, ổn định đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT từ cấp huyện 

đến cơ sở, trên cơ sở cán bộ làm công tác TĐKT phải là những cá nhân tiên tiến, 

điển hình nhất, có năng lực, có trình độ và có lòng nhiệt tình, tâm huyết cao với công 

việc. 

- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến 

vào trong sản xuất và kinh doanh ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. 

- Làm tốt công tác thẩm định, đề xuất, đánh giá các danh hiệu thi đua và các 

hình thức khen thưởng. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính đảm bảo khen thưởng 

phải kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng nội dung thành tích đạt được có tác dụng 

thúc đẩy phong trào thi đua. 

- Tổ chức triển khai công tác khen thưởng đảm bảo công khai, công bằng, dân 

chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Ưu tiên khen thưởng cho tập thể, cá nhân ở 

cơ sở; đặc biệt là khen thưởng cho nhân dân và cán bộ ở cơ sở, cán bộ nữ có nhiều 

thành tích trong phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng đột xuất cho các cá nhân 

và tập thể lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.  

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi 

đua, công tác khen thưởngnăm2021, phương hướng nhiệm vụ năm2022 của huyện 

Bảo Yên./. 

 
Nơi nhận:                                                       

- UBNDhuyện;   
- Ban TĐKT tỉnh; 

- UBND huyện Si Ma Cai;   
- Phòng Nội vụ huyệnSi Ma Cai; 
- Lưu: VT, NV. 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Tô Ngọc Liễn 
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