
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ NINH THÂN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:       /BC-UBND                      Ninh Thân, ngày  06  tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình

Ninh Thân là xã đồng bằng, cách thị xã Ninh Hòa 6 km theo đường quốc

lộ 26. Phía Đông giáp xã Ninh Phụng, phía Tây giáp xã Ninh Thượng và Ninh

Xuân, phía Nam giáp xã Ninh Phụng, phía Bắc giáp xã Ninh Trung. Xã Ninh

Thân có địa hình dốc cao, có hướng thấp dần từ Tây sang Đông.

Tổng diện tích tự nhiên: 1741,50 ha. Toàn xã có thôn 06 thôn với 9356

nhân khẩu. Sản xuất nông nghiệp là nghề chính của nhân dân trong xã; ngoài ra

còn một số hộ buôn bán nhỏ và làm các loại hình dịch vụ khác.

UBND xã Ninh Thân thực hiện lãnh đạo và quản lý nhà nước trên tất cả

các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Trong 6 tháng

đầu năm, bằng nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo kịp thời, tích cực của Đảng

bộ và chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận và các đoàn thể, sự hỗ trợ

của cấp trên, cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của bà con Nhân dân nên địa

phương đã phấn đấu thực hiện cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

2. Thuận lợi, khó khăn

* Về thuận lợi:

Được sự quan tâm của Đảng ủy xã và của UBND thị xã Ninh Hòa trong

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thi đua-khen thưởng của địa phương. Bên cạnh đó

cán bộ, công chức và người lao động xã Ninh Thân luôn nêu cao tinh thần trách

nhiệm, tận tụy trong công tác, luôn ra sức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ,

nêu cao tinh thần tự giác ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh; luôn phấn đấu thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được

giao. 

* Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi, UBND xã vẫn còn gặp một số khó khăn như:
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Giá cả thu mua các loại nông sản không ổn định, ngược lại giá cả hàng

hóa trên thị trường, giá xăng dầu, vật tư, phân bón…cũng biến động tăng cao

cho nên phần nào ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân; dịch bệnh Covid-19

vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác vận động người dân tiêm vắc xin phòng

Covid-19 gặp khó khăn do người dân có tâm lý chủ quan, tiềm ẩn nguy cơ lây

lan dịch bệnh trong cộng đồng; …

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đăng ký:

1.1. Nội dung I: Thi đua phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc

phòng-an ninh, cải cách hành chính 

1.1.1 Thu ngân sách trên địa bàn: 173 triệu đồng/ 871 triệu đồng đạt

19,7%

1.1.2. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới: Triển khai thực hiện các

chính sách, giải pháp giảm nghèo để phấn đấu giảm hộ nghèo theo tiêu chí

chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2022 - 2025. Phối hợp cùng các tổ chức chính

trị tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng

nông nghiệp để làm ăn với mục tiêu cuối năm giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới

là 04 hộ.

1.1.3.Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm: Thường xuyên tuyên

truyền, vận động người dân trong độ tuổi lao động tham gia tìm kiếm cơ hội

việc làm tại các sàn giao dịch việc làm, các công ty, xí nghiệp. Số lao động có

việc làm tăng thêm trong 06 tháng đầu ước đạt 54/84 người, đạt 64,3% kế hoạch

giao.

1.1.4. Tỷ suất sinh: Thường xuyên tuyên truyền, vận động thực hiện mỗi

gia đình, mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con... Đến nay, địa phương đang tiếp tục

duy trì mức tăng tỷ suất sinh theo kế hoạch.

1.1.5.Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách

thể chế và thủ tục hành chính; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu

chính công ích; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục

vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Ninh Thân. Trong 6 tháng

đầu năm 2022, đã tiếp nhận 1304 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 25 hồ sơ, nhận

trong kỳ 1279 hồ sơ); đã giải quyết 1263 hồ sơ, trong đó sớm hẹn 1252 hồ sơ,

đúng hẹn 11 hồ sơ; 28 hồ sơ đang giải quyết còn trong hẹn; 13 hồ sơ hủy do

công dân có đơn xin rút hồ sơ.

1.1.6. Ứng dụng công nghệ thông tin: Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục

vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

trong hoạt động của cơ quan: tiếp tục triển khai hiệu quả phần mềm quản lý văn

bản và điều hành, triển khai thực hiện quy trình khung trong việc tham mưu, xét

duyệt văn bản điện tử; duy trì hoạt động và nâng cấp Trang thông tin điện tử của

xã, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/CĐ-CP; ứng
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dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;

ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nội bộ tại cơ quan (phần mềm quản lý thu

chi ngân sách, quản lý tài sản, quản lý hồ sơ đầu tư; phần mềm quản lý cán bộ,

công chức; phần mềm bảo trợ, trẻ em, bảo hiểm; phần mềm hộ tịch, giải quyết

khiếu nại, tố cáo,...). Tăng cường đầu tư đảm bảo an ninh mạng máy tính. 

Đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4

đảm bảo và vượt chỉ tiêu thị xã đề ra. Đến nay có 404/417 hồ sơ trực tuyến mức

độ 3,4 (đạt tỷ lệ 96,88%).

1.1.7. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Trong 6 tháng

đầu năm 2022, tổ chức 01 Hội nghị giới thiệu các văn bản luật mới có 64 người

tham dự. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch

cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức tuyên truyền pháp luật lồng ghép

tại các hội nghị và các cuộc họp ở thôn.

Tiếp tục phối hợp với Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên đài truyền

thanh các văn bản Luật và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước cấp trên.

1.1.8. Công tác lập hồ sơ và nộp lưu tài liệu vào kho lưu trữ cơ quan: Tiếp

tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác lập hồ sơ và nộp lưu tài liệu

vào kho lưu trữ cơ quan. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc

lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức trong việc lập hồ sơ. Đẩy mạnh công tác

chỉnh lý khoa học và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; chấn chỉnh

tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống tại cơ quan. Xây dựng Kế hoạch số

16/KH-UBND ngày 24/01/2022 về việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống năm

2022; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 24/01/2022 về công tác lập hồ sơ và nộp

lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan năm 2022

1.1.9. Công tác nông nghiệp:

- Trồng trọt:

Lúa vụ Đông Xuân đã thu hoạch 575 ha, năng suất bình quân đạt 68 tạ/ha;

tổng sản lượng thóc trên địa bàn được 3450 tấn/7280 tấn đạt 47,4% kế hoạch;

lúa vụ Hè Thu gieo sạ được 575 ha, Nhân dân đang chăm sóc.

Có 25 ha bắp đã thu hoạch, năng suất 22 tạ/ha, sản lượng 55 tấn đạt 131%

kế hoạch; diện tích mía 108,2ha, năng suất ước đạt 51 tấn/ha/10CCS, sản lượng

5518,2 tấn đạt 119,44% kế hoạch.

- Chăn nuôi:

Đàn gia súc, gia cầm ổn định. Tình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

không xảy ra. Xây dựng Kế hoạch tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi

trường chăn nuôi đợt 1 năm 2022. Thực hiện rà soát, thống kê số lượng bò, bê,

nghé từ 2 tháng tuổi trở lên chưa tiêm phòng vắc xin da nổi cục.

+ Tổng đàn trâu 17/35 con, đạt tỷ lệ 48,6%

+ Đàn bò 1.695/1.500 con, đạt tỷ lệ 113%

+ Đàn heo 1.097/1.000 con, đạt tỷ lệ 109,7%

+ Đàn gia cầm 44.850con/60.000 con, đạt tỷ lệ 74,75%

1.1.10. Xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về y tế cấp xã:
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Tiếp tục duy trì đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. UBND xã tiếp tục

chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác y tế

dự phòng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao công tác chăm sóc

sức khỏe ban đầu và chất lượng khám chữa bệnh. Chủ động triển khai các biện

pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh ở người, khống chế không để dịch bệnh

xảy ra. 

Triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm,

phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền nhiễm; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em

dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. 

1.1.11.Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ: Tổ chức thực hiện tốt

những nội dung chương trình phổ cập giáo dục tại địa phương, vận động các em

học sinh tham gia đầy đủ các buổi học phổ cập, chất lượng dạy và học đảm bảo.

Hiện nay có 10/3 học viên phổ cập THCS (đạt 333,33%); 02/02 học viên giáo

dục sau khi biết chữ (đạt 100%), 02/02 học viên xóa mù chữ (đạt 100%)

1.1.12. Nhiệm vụ công tác bảo vệ khoáng sản: UBND xã tiếp tục xây

dựng Kế hoạch bảo vệ khoáng sản trên địa bàn xã nhằm tăng cường hiệu lực

quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; tạo sự chuyển biến tích

cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức từ xã đến

đến thôn và Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã triển khai nhiều đợt tuần tra,

kiểm tra việc khai thác khoáng sản, đất san lấp trái phép trên địa bàn phát hiện

và lập biên bản xử lý 02 trường hợp; phối hợp với công an thị xã tuần tra xử lý

02 xe múc và 06 xe tải cải tạo thửa đất nhưng chưa xin phép và chưa được cấp

có thẩm quyền thống nhất.

1.1.13. Công tác quốc phòng quân sự địa phương:

- Tổ chức tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2021 và

triển khai nhiệm vụ quốc phòng QSĐP năm 2022.

- Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân

nhập ngũ năm 2022.

- Thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022: 23/23 thanh

niên (đạt 100%) chỉ tiêu giao.

- Tổ chức đăng ký NVQS cho 78/78 nam công dân tuổi 17 (sinh năm

2005) đạt 100%.

- Đưa cán bộ thôn đội trưởng và cán bộ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng

DQCĐ, DQBC trinh sát và y tế tham gia tập huấn năm 2022 bảo đảm quân số

đạt 100%.

1.1.14. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và người đứng

đầu nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, tổ chức chính trị

xã hội và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảm

bảo sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ
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quốc, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật tự và

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; tiếp tục củng cố, xây

dựng thế trận An ninh nhân dân và nền Quốc phòng toàn dân vững chắc. 

Trong 6 tháng đầu năm, Công an xã đã thực hiện đẩy, đuổi 05 tụ điểm

đánh bạc nhỏ lẻ bằng hình thức xóc bầu cua trong dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp

Công an thị xã Ninh Hòa triệt phá 01 tụ điểm đá gà.

Xử phạt vi hạm hành chính 01 trường hợp hủy hoại tài sản với số tiền

3.000.000 đồng; 03 trường hợp về hành vi đánh bạc mỗi trường hợp 1.500.000đ;

01 trường về hành vi sử dụng rượu bia gây mất ANTT với số tiền 1.500.000đ;

02 đối tượng vận chuyển khoáng sản trái phép với số tiền 400.000đ/đối tượng.

1.1.15. Thực hiện an toàn giao thông: Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế

hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn xã Ninh Thân

nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về việc chấp

hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.

Trên địa bàn xã trong 6 tháng đã xảy ra 03 vụ, làm chết 01 người, 01

người bị thương nặng.

1.1.16.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện nghiêm công tác điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa

phương theo chỉ đạo của cấp trên. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cán bộ,

công chức và người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử

dụng ngân sách nhà nước và tài sản công, các ban ngành đoàn thể bám sát dự

toán được giao, chi kinh phí đúng chế độ, định mức, tiết kiệm, hiệu quả. Thường

xuyên kiểm tra để chấn chỉnh những biểu hiện lãng phí trong hoạt động của Cơ

quan.

1.1.17. Công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết đơn thư

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Thủ trưởng cơ quan

trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng;

tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và

hành động của cán bộ, công chức và Nhân dân trong công tác phòng, chống

tham nhũng góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. 

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động công tác tiếp công dân, giải

quyết khiếu nại, tố cáo. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 20 đơn (gồm 18

đơn tranh chấp và 02 đơn phản ánh); đã giải quyết xong 12 đơn, còn lại 08 đơn

tranh chấp đang trong thời gian giải quyết.

1.1.18. Công tác Dân tộc

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan

điểm của Đảng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Thực hiện đầy đủ các

chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc.
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1.1.19. Công tác thống kê

Thực hiện tốt công tác thống kê theo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Thực

hiện tốt các biểu mẫu thống kê theo quy định. Các cuộc điều tra thống kê đều

đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

1.1.20. Công tác bảo hiểm xã hội

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo hiểm y tế cho

cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động cơ

quan.

Trong 6 tháng đầu năm, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

737/819 (89,99%); số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 49/259

(18,92%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 693/777 (89,19%); tỷ lệ

người tham gia bảo hiểm y tế theo tỷ lệ: 95,20%/96,38% (đạt 98,78% kế hoạch).

1.2.Nội dung II: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị 

1.2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện chủ trương, đường

lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

Địa phương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ

trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ,

công chức, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp, Hội nghị phổ

biến giáo dục pháp luật, chào cờ đầu tuần…Qua đó cán bộ, công chức, người lao

động nâng cao tinh thần học hỏi, rèn luyện và tích cực trong công việc, phấn đấu

hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần vào việc nâng cao hiệu

quả hoạt động của cơ quan.

1.2.2. Tổ chức triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy

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

Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên triển khai thực hiện chuyên đề

toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về

ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến đảng

viên, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động

và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. 

Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi việc học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng

nhiều hình thức như: panô, băng rôn, khẩu hiệu tại các nhà văn hóa thôn, trạm y

tế và các trường học; tuyên truyền miệng qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, sinh

hoạt của Mặt trận, đoàn thể, sinh hoạt khu dân cư; tuyên truyền thông qua Trang

thông tin điện tử và Đài truyền thanh xã.
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Hành động "làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được

chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xác định và từng bước tổ

chức thực hiện. Tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ,

công chức từ xã đến thôn có những chuyển biến, tiến bộ. Đạo đức, lối sống của

đảng viên, cán bộ, công chức có những chuyển biến tốt.

UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 12/4/2022 về

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

1.2.3. Tổ chức việc triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh

đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán

bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự

diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, cán

bộ, công chức về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,

“tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) thông qua các hội nghị, tọa đàm,

sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề.

Đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, công tác xây

dựng Đảng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng để nâng cao

vai trò, vị trí lãnh đạo của tổ chức Đảng, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ

xã Ninh Thân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

1.2.4. Thực hiện xây dựng Mặt trận và các đoàn thể xã

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy xã, UBMTTQVN

xã và các đoàn thể xã đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn

kết toàn dân, hướng vào mục tiêu xây dựng quê hương: giàu về kinh tế, vững về

chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh. Đồng thời, khắc phục các mặt còn hạn

chế, phát huy những mặt tích cực, phấn đấu đưa các hoạt động của địa phương

đạt hiệu quả cao.

1.3. Nội dung 3: Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen

thưởng

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

Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và

pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã về công tác thi đua,

khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính

trị và Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh

Hòa về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên triển khai

quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã

các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; chỉ

đạo thường xuyên tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc hội họp, hội nghị,

Ngày Pháp luật,…và tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã các văn bản về thi
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đua, khen thưởng như: Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi

hành; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen

thưởng tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị số 01/CT-UBND

ngày 09/02/2022 của Chủ tịch UBND thị xã về việc phát động phong trào “Thi

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Ninh Hòa năm

2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch của thị xã giao, UBND

xã đã Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cho các thôn, ngành, đoàn thể và toàn

thể cán bộ, công chức; xây dựng và triển khai các kế hoạch phát động phong

trào thi đua.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế về công tác thi đua, khen

thưởng phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương; tiếp tục

đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã, huy động sức mạnh

tổng hợp của Nhân dân, các cấp, các ngành tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu

rộng trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.

1.3.2. Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua

UBND xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do các cấp phát động,

nhất là phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị

bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Phong

trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào

“Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thích ứng

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” …. góp phần quan trọng

trong phát triển kinh tế, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập,

đời sống cho Nhân dân; phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh –

quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. 

1.3.3. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

UBND xã xây dựng kế hoạch về việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng

điển hình tiên tiến trên địa bàn xã, giai đoạn 2021 - 2025; UBND xã đã phân

công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể hàng tháng lựa chọn những mô

hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành

tích tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực để giới thiệu, tuyên truyền.

Chỉ đạo đài truyền thanh xã xây dựng các chương trình, chuyên mục để

tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến; Trang thông tin điện tử xã đã mở

chuyên mục “Điển hình tiên tiến” và thường xuyên đăng tải các tin, bài tuyên

truyền về gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa

bàn xã; qua đó góp phần nâng cao, phát huy nền tảng giá trị văn hóa và đã tác

động, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội, giáo dục truyền thống thi
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đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tạo không khí thi đua sôi nổi rộng

khắp trên toàn xã. 

1.3.4. Công tác khen thưởng

Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của

Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 16-

CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đổi

mới công tác thi đua, khen thưởng. Đảm bảo việc khen thưởng công khai, dân

chủ, chặt chẽ, khoa học và theo đúng quy định, đúng đối tượng. Kết quả đạt

được trong 6 tháng đầu năm 2022 cụ thể như sau:

- Về khen thưởng cấp tỉnh: Không có

- Về khen thưởng cấp huyện: Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa khen

thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Tết

Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

- Về khen thưởng cấp xã: Chủ tịch UBND xã Ninh Thân đã tặng danh

hiệu “Lao động tiên tiến” cho 15 cá nhân; tặng giấy khen cho 11 tập thể và 33 cá

nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021; 02 tập thể và 05

cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022;

02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh

thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong

phong trào thi đua Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022; 02 tập thể và 04 cá

nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm

2022; 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích 5 năm phong trào nông dân sản

xuất kinh doanh giỏi.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành

chính trong công tác thi đua, khen thưởng. 100% hồ sơ trình Chủ tịch UBND xã

khen thưởng đều được tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tuyến mức độ

3,4 trên phần mềm hành chính công.

1.3.5. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra; giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo về

thi đua, khen thưởng

Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng

năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, địa phương không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo

về công tác thi đua, khen thưởng.

1.3.6. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng

Tiếp tục kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã phù hợp với các

quy định hiện hành và xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Thi đua -

Khen thưởng xã năm 2022 nhằm triển khai thực hiện tốt vai trò quản lý nhà

nước về công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm bố trí công chức phụ trách

công tác thi đua, khen thưởng có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt. Tham dự
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các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng do UBND

thị xã tổ chức. 

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo: Thực hiện tốt chế độ thông tin báo

cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi cấp trên, Cụm trưởng Cụm thi đua yêu cầu.

Nộp hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời, đúng thời gian quy định, đúng

thành phần hồ sơ.

2. Việc tham gia hoạt động các hoạt động của Cụm

Đầu năm căn cứ vào nội dung hướng dẫn đăng ký thi đua của của UBND

thị xã Ninh Hòa và các chỉ tiêu kế hoạch giao; UBND xã đã đăng ký thi đua năm

2022 với đơn vị Cụm trưởng, phối hợp cùng các thành viên Cụm thi đua thảo

luận, thống nhất việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động, chấm điểm và bình

xét thi đua của Cụm thi đua số 1 năm 2022.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua và công tác khen thưởng

được quan tâm, chú trọng. Công tác triển khai và ban hành các văn bản quản lý

nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định của

pháp luật về thi đua, khen thưởng. Thực hiện việc tổ chức phát động thi đua gắn

với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần hoàn thành các mục

tiêu kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Công tác bình xét thi đua, khen thưởng được thực hiện đảm bảo đúng theo

quy định. Việc khen thưởng đã chú trọng đến các tập thể nhỏ và cá nhân là

người trực tiếp lao động…

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

a) Tồn tại, hạn chế

- Trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn

diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng đến chất lượng các phong trào thi đua

ở địa phương, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội của nhân dân và sự

phát triển kinh tế của các hộ nhân dân. Một số phong trào thi đua chưa đa

dạng, phong phú về hình thức, chưa chưa phát động thường xuyên, liên tục làm

ảnh hưởng đến phong trào thi đua chung của địa phương;

Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tuy có

nhiều chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

b) Nguyên nhân

Công tác phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện các phong trào của

các ngành, đoàn thể chưa quan tâm thực hiện thưởng xuyên, liên tục.

Nguồn kinh phí cho công tác thi đua-then thưởng còn thấp nên việc triển

khai tổ chức thực hiện các phong trào chưa đảm bảo.
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3. Giải pháp khắc phục:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy

vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen

thưởng. Công tác tuyên truyền phải được các ban ngành, đoàn thể, thôn trong xã

quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, để đem lại hiệu

quả tích cực.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phát động phong

trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ

chức triển khai có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, giám

sát việc tổ chức triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Không

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương,

trong đó tập trung mọi nguồn lực để khắc phục những khó khăn còn tồn tại của

06 tháng đầu năm 2022, quan tâm đến các lĩnh vực phát triển kinh tế địa phương

góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

2. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục

đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức triển khai có hiệu quả các phong

trào thi đua yêu nước tại địa phương để phong trào thi đua trở thành phong trào

hành động cách mạng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và nhân dân.

3. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ

Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh” theo chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất

nước phồn vinh, hạnh phúc” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến toàn thể đảng viên, cán

bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động và các tầng

lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

4. Tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể để thực hiện

đạt và vượt các chỉ tiêu pháp lệnh của thị xã giao; hoàn thành xuất sắc các chỉ

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

trong công tác khen thưởng, tăng cường tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức

độ 3,4 đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng.
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Trên đây là báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm

06 tháng cuối năm 2022 của UBND xã Ninh Thân./.

Nơi nhận : (VBĐT)              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Hội đồng TĐKT Thị xã;                   CHỦ TỊCH
- UBND xã Ninh Sơn (Cụm phó Cụm TĐ số 1);

- Lưu: VT,TU.

                                                                                         Nguyễn Tấn Duy
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