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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐỨC THỌ 
    

 Số: 1738  /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    
 

         Đức Thọ, ngày  05   tháng 7 năm 2021 

  

BÁO CÁO 

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

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

 Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện khóa XXX, Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025);  Kế 

hoạch thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021, gắn với tổ chức Bầu cử 

đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sáu tháng đầu năm 

trong điều kiện còn nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực, thời tiết, dịch 

bệnh Covid-19 bùng phát, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đã ảnh hưởng lớn 

đến phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, xã hội, sản xuất kinh doanh, đời sống 

của người dân, doanh nghiệp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu 

sát, kịp thời của tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự 

đồng thuận của nhân dân, nhìn chung kinh tế - xã hội của huyện chuyển biến 

tích cực. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, tăng 

cường. Cải cách hành chính gắn với kêu gọi thu hút đầu tư được chú trọng. 

Công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức bầu cử thành công tốt đẹp; an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về thi đua, khen thưởng 

 Năm 2021, huyện Đức Thọ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn huyện triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 

07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống 

tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; 

tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của huyện.  

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện đã 

ban hành và tham mưu cho UBND huyện ban hành 14 văn bản tổ chức các phong 

trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và công tác 

khen thưởng trong toàn huyện.  

 - Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen 

thưởng các đơn vị, địa phương về công tác  thi đua, khen thưởng. Khuyến khích 

đăng ký thi đua bằng các công trình, sản phẩm, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. 

  - Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua, các chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu 

năm theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; ký kết giao ước thi đua giữa 
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các đơn vị trong cụm, khối thi đua, giữa các đơn vị trực thuộc do ngành mình 

quản lý.  

- Gắn công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn với đánh giá phong trào thi 

đua và bình xét khen thưởng; đổi mới phương thức tổ chức, phối hợp với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong công tác tổ chức các 

phong trào thi đua để vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham hieeujphong 

trào thi đua; đã quan tâm công tác tổ chức ký kết, sơ kết, tổng kết, từ đó rút ra bài 

học kinh nghiệm, từng bước khắc phục tình trạng phát động phong trào thi đua 

mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc nắm tình hình các 

phong trào thi đua và việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng ở cấp, ngành, đơn vị mình, 

kịp thời có biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, chỉ đạo 

phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

- Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của tỉnh, huyện đã tổ chức phát 

động phong trào thi đua cụ thể, triển khai sâu rộng đến tận cơ sở. Nội dung thi 

đua bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hoá các nhiệm vụ 

thành chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng địa phương, đơn 

vị, hướng vào mục tiêu vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống hiệu quả 

dịch bệnh Covid-19, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền 

và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. 

- Ngoài việc tổ chức tốt các phong trào thi đua chung do Trung ương, tỉnh, 

huyện phát động trong 6 tháng đầu năm 2021, các địa phương, đơn vị đã căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể để tổ chức và phát động các phong 

trào thi đua phù hợp, có hiệu quả thiết thực để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2021. 

- Các địa phương, đơn vị đã tích cực đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn 

huyện chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá”, “Hà tĩnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị 

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

sở”, phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần 

thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 

30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021) và các phong trào thi đua lao động sản xuất, 

kinh doanh giỏi, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thi đua cải cách hành 

chính… tạo sức lan tỏa trong nhân dân, huy động được cả hệ thống chính trị vào 

cuộc khá tích cực. 

2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua  

2.1. Phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội 06 tháng đầu năm 2021 

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện gắn với chỉ tiêu 

phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện. Trong bối cảnh tác 

động của dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

huyện đã triển khai, tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị mình, nổ lực phấn đấu, khắc phục khó 

khăn thi đua thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa phòng 

chống dịch hiệu quả. Kết quả: 
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- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 19,8% (giảm 1%); Công nghiệp - XD 39,6% 

(tăng 0,4%); Thương mại - Dịch vụ 40,6% (tăng 0,6%) so với cùng kỳ năm 2020. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội: 728 tỷ đồng, đạt 52%KH, tăng 1,1% so 

với cùng kỳ. 

- Sản lượng lương thực quy thóc 47.688 tấn, đạt 73,2%KH, tăng 1,8% so 

với cùng kỳ. 

- Tổng thu ngân sách: 521,4/719,3 tỷ đồng, đạt 72,5%KH, trong đó thu 

trên địa bàn 172,3 tỷ đồng, đạt 90,7%KH, bằng 210% so với cùng kỳ. 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,7% (kế hoạch 93%). 

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi (Cân nặng/tuổi) còn 8,0% (kế hoạch 

7,7%); Tỷ lệ trẻ em SDD dưới 5 tuổi (Chiều cao/tuổi) còn 12% (kế hoạch 11,8). 

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 37 giường, bằng cùng kỳ năm 2020; 

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 308 người (đạt 51,33% kế hoạch); 

lao động được giải quyết việc làm 617 người (đạt 51,42% kế hoạch). 

- Số trường công lập trực thuộc huyện đạt chuẩn là 55/58 trường đạt tỷ lệ 

94,82%; trong 6 tháng đầu năm triển khai xây dựng 3 trường đạt chuẩn quốc 

gia, đến nay ước đạt 50% kế hoạch 

- Công nghiệp - Xây dựng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.610,6 tỷ đồng bằng 

49,1%KH, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất Công nghiệp - 

TTCN sáu tháng đầu năm 2021 dự ước đạt 756 tỷ đồng, tương đương 48% so với 

kế hoạch năm 2021, tăng 6,22% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Thương mại - Dịch vụ - Thu nhập khác: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ, thu nhập khác 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.651 tỷ đồng, đạt 

49,1% kế hoạch, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2020. 

Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội , đại biểu Hội đồng nhân dan ccs cấp 

nhiemj kỳ 2021-2026 đức thọ đạt được kết quả toàn diện cụ thể: 

- Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh  

Bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định trên địa bàn; với kết quả bầu tại 

huyện Đức Thọ: Có 72.557/72.579 cử tri đi bầu (đạt 99,97%); 02 người trúng cử 

Đại biểu Quốc hội, 04 người trúng Đại biểu HĐND tỉnh theo đúng định hướng về 

cơ cấu, thành phần và tỷ lệ đạt cao. 

- Kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện: 

* Bầu đại biểu HĐND huyện: Có 72.540/72.577 cử tri tham gia bầu (đạt tỷ 

lệ 99,95%) và kết quả bầu đủ 31 đại biểu HĐND huyện đúng thành phần, cơ cấu, 

độ tuổi, trình độ; người có tỷ lệ phiếu bầu cáo nhất (97,01%), người thấp nhất đạt 

(85,26%);  

-Kết quả Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã: 

Có 72.225/72.313 cử tri toàn huyện tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã 

(đạt tỷ lệ 99,88%) và kết quả bầu đủ 388/388 đại biểu HĐND các xã cơ bản đúng 

thành phần và cơ cấu theo quy định. 
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3. Công tác khen thưởng 

a. Thực hiện quy trình, thủ tục trong công tác khen thưởng 

Căn cứ quy định, các đơn vị bình xét từ cơ sở công khai, dân chủ đúng tiêu 

chuẩn theo quy định nộp hồ sơ về thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện. 

Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện tổng hợp, thẩm định căn cứ vào 

công trạng và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân cũng như đăng ký thi đua từ 

đầu năm để tham mưu cho Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện xét khen và đề nghị 

khen đúng đối tượng, đúng công trạng và thành tích đạt được thực sự là động lực để 

động viên, khích lệ phong trào thi đua của huyện nhà ngày càng đạt được nhiều kết 

quả cao hơn. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện khen thưởng cho: 100 tập thể, 327 

cá nhân với số tiền thưởng hơn 235.569.000 triệu đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 

cùng với quyết tâm thi đua, nổ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, phong trào 

thi đua và công tác khen thưởng 06 tháng đầu năm 2021 của huyện Đức Thọ đã 

có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản, thiết thực và hiệu quả, việc xem xét khen 

thưởng đảm bảo công khai, chính xác và kịp thời đã có tác dụng động viên các 

tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ; các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua, về 

gương điển hình tiên tiến được tăng cường thời lượng, đổi mới đa dạng về hình 

thức tuyên truyền; các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm của các cơ quan, địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng 

trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, 

quốc phòng, an ninh của huyện. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

- Việc tổ chức phong trào thi đua tại một số cơ quan, đơn vị còn mang tính 

hình thức, tiêu chí chưa cụ thể, chưa bám sát cá nhiệm vụ trọng tâm nên chưa tạo 

khí thế thi đua sôi nỗi liên tục. 

- Công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến của một số đơn vị chưa 

quan tâm đúng mức; việc biểu dương tuyên truyền chưa sát sao, kịp thời nên 

chưa tạo hiệu quả lan tỏa, động viên tích cực. 

3. Nguyên nhân 

Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương 

chưa quan tâm phát huy vai trò của công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc 

quản lý điều hành, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và quần 

chúng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan hơn vị mình. 

Việc nghiên cứu, triển khai các tài liệu, văn bản về công tác thi đua, khen 

thưởng ở một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt nên trong quá trình thực hiện 

còn gặp vướng mắc, chưa chính xác. 
 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Về phát triển kinh tế: Nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, 

tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng tạo môi trường và động lực mới 

cho sự phát triển, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức 
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xây dựng nông thôn mới”, tập trung phát triển thương mại-dịch vụ và du lịch, duy 

trì tốc độ phát triển khu vực nông-lâm-ngư nghiệp. Đẩy mạnh tăng thu ngân sách. 

Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho nhu cầu phát triển; xây dựng kết 

cấu hạ tầng và các công trình dịch vụ công cộng. 

- Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, 

đẩy mạnh xã hội hoá huy động các nguồn lực ưu tiên cho nông nghiệp, nông thôn 

và xây dựng nông thôn mới. tập trung quyết liệt, thực hiện hiệu quả đề án tái cơ 

cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Xậy dựng huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 

- Tăng cường quản lý thị trường, phát triển thương mại dịch vụ, Kịp thời 

xử lý các khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Tích 

cực xứ lý các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư triển khai 

các dự án trọng điểm đúng tiến độ. Tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp 

chống thất thu, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt chỉ tiêu. Thực 

hiện các biện pháp tiết kiệm chi, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Về phát triển xã hội: Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá 

- xã hội, nhất là giáo dục, y tế, văn hoá. Chuẩn bị, tổ chức tốt các ngày lễ lớn 

trong năm. 

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn 

với Đề án Văn hóa Công vụ và Phong trào thi đua cán bộ, công chức viên  thực 

hiện Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 và đề cao trách nhiệm người đứng 

đầu. Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành, phấn 

đấu 100% văn bản, tài liệu được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và sử dụng 

chữ ký số; cung cấp thêm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; thực hiện công khai 

đủ thông tin theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

4. Về nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội: 

Nâng cao các phong trào “Thi đua quyết thắng”,“Vì an ninh Tổ quốc”, phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kết hợp sức mạnh tổng hợp và khá năng sẵn 

sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, quản lý. Thực hiện tốt bảo vệ an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết kịp 

thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Thực hiện tốt công tác 

điều tra, truy tố, xét xử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi các 

văn bản pháp luật mới ban hành; tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động, nâng cao 

nhận thức pháp luật của người dân; kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy 

định về đảm bảo an toàn giao thông. 

5. Các cơ quan phòng ban, ngành, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông, Ban biên tập cổng thông tin điện tử của huyện tổ chức truyên 

truyền, xây dựng chuyên mục gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên 

tiến, nhân tố mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi và học tập làm theo các gương điển 

hình tiên tiến. 

6. Thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua - Khen thưởng; việc xét, đề nghị 

công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải đảm bảo tiêu chuẩn, 

đúng quy trình, thủ tục, công khai dân chủ, khách quan, chính xác, kịp thời. Thực 

hiện tốt chế độ khen thưởng thành tích theo công trạng và thành tích đạt được, 

khen chuyên đề và đột xuất. Các cơ quan, đơn vị và  các xã, thị trấn phải thực 

hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định. 
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 Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng 6 

tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Uỷ ban 

nhân dân huyện báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Khối thi đua Huyện, 

Thành phố, Thị xã mong nhận được nhiều ý kiến chỉ đạo để cho phong trào thi 

đua huyện nhà thu được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; 

- Khối TĐ huyện, TP,TX (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;                    

- Hội đồng TĐKT huyện; 

- Các phòng, ban thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TCNV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Hoàng Xuân Hùng 
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