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Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định một số điều 
của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi 
đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017; 
Thông tư số 07/2014/TT- BNV ngày 29/8/2014 của Bộ nội vụ Thông tư số 
08/2017/TT -BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ.

Hội đồng thi đua khen thưởng phường Văn An đánh giá tổng kết phong trào 
thi đua và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công 
tác thi đua khen thưởng năm 2023, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022

1. Công tác tham mưu triển khai thực hiện
Tiếp tục tổ chức quán triệt và cụ thể hóa nội dung cơ bản của 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.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 
tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức những nội dung 
cơ bản của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. Nghị định số 91/2017/NĐ - CP ngày 
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng.

Ngày 21/01/2022, Hội đồng thi đua – khen thưởng phường ban hành Kế hoạch 
số 11/KH-UBND triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Tại Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2022, Chủ tịch Hội đồng 
thi đua, khen thưởng phường triển khai, quán triệt nội dung kế hoạch thi đua, khen 
thưởng năm 2022, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2022, trong đó tập 
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trung nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - an ninh, quốc phòng; công tác thực hiện 
các nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác xây dựng văn minh đô thị, xây dựng cơ 
quan, đơn vị văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 
2022; Thi đua chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác thi đua xây dựng tổ chức Hội, 
đoàn thể vững mạnh, thi đua thực hiện các phong trào trọng tâm năm 2022 trong 
phạm vi toàn phường. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và nhân dân toàn phường.

Hội đồng thi đua khen phường xây dựng các tiêu trí thi đua năm 2022, đăng 
ký danh hiệu thi đua với cấp trên. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở 
phường, các khu dân cư trong toàn phường triển khai kế hoạch công tác thi đua 
năm 2022, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022 với Hội đồng thi đua, khen thưởng 
phường để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng năm 2022.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải đảm bản tính dân chủ, công khai, minh 
bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích. Tạo không khí phấn khởi, thi đua 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và đẩy lùi đại 
dịch CoVid - 19 góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và 
toàn xã hội tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương năm 2022.

2. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy đã tập trung quán triệt và ban hành Nghị 

quyết  chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Chỉ đạo trực tiếp 
khối chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các Chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực 
hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Trong đó chỉ đạo khối Chính quyền 
đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trú trọng công tác 
cải cách hành chính, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị và xây dựng đô thị văn minh 
năm 2022, vận động nhân dân tiếp tục hiến đất, hiến công trình làm đường giao 
thông, đường hoa kiểu mẫu,…

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối chính quyền phường tổ chức quán triệt 
và triển khai kế hoạch thi đua, khen thưởng đến tập thể cán bộ, công chức phường. 
Kết quả năm 2022 Đảng ủy đạt trong sạch, vững mạnh, UBND phường đạt danh 
hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy, UBND 
phường, đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2022 
gắn với xây dựng MTTQ, tổ chức đoàn thể vững mạnh năm 2022. Kết quả 
UBMTTQ phường và các đoàn thể chính trị - xã hội phường đều được cấp trên 
đánh giá vững mạnh năm 2022.

3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua triển khai năm 2022
3.1. Tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi 
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đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch năm 
2022 của thành phố, của địa phương. 

Trong năm 2022 tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, kinh tế đang 
phát triển phục hồi, tuy nhiên thời tiết diễn biến bất lợi, một số lĩnh vực sản xuất 
gặp khó khăn nhất định, nhất là sản xuất nông nghiệp… đã tác động trực tiếp đến 
mọi mặt kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó UBND phường 
đã triển khai công tác thi đua khen thưởng theo các nội dung cụ thể như: thi đua 
phát triển kinh tế với phương châm “thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, 
quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội vừa triển khai quyết liệt, hiệu quả công 
tác phòng chống dịch Covid-19. 

Nhờ đó mà kinh tế xã hội của phường năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu theo kế 
hoạch đặt ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 735,1 tỷ đồng tăng 10,27% so 
với cùng kỳ năm 2021; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 66,8 triệu 
đồng/người/năm. Tỷ trọng Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 41,23%; Tỷ trọng 
ngành thương mại, dịch vụ đạt 38,31%; Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 
đạt 20,46%. Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng. Giá trị sản xuất ước đạt trên 303,2 tỷ 
đồng, đạt 107,5% so với kế hoạch năm, tăng 15,46% so với cùng kỳ năm 2021. Thương 
mại - dịch vụ - du lịch giá trị sản xuất ước trên 281,6 tỷ đồng, đạt 100,57% kế 
hoạch năm, tăng 6,38% so với cùng kỳ năm 2021. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản: Tiếp tục phát triển theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng, sản phẩm. 
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 150,3 tỷ đồng đạt 102,24% 
kế hoạch năm, tăng 7,82% so với cùng kỳ năm 2021. 

3.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai 
đoạn 2021 - 2025”; tập trung ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền 
số, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Trong 
đó, chú trọng ứng dụng chuyển đổi số cho việc xúc tiến thương mại điện tử kết nối 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất 
đai, khoáng sản…

UBND phường đã xây dựng kế hoạch triên khai phong trào thi đua chuyển đối số 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường Văn An.  Một số lĩnh vực ưu tiên, đẩy mạnh 
thi đua chuyển đổi số trong những năm trước mắt đó là: Lĩnh vực nông nghiệp, sản 
xuất công nghiệp, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh.

+ Thi đua trong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, 
trong công tác CCHC, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trên dịch vụ công, thực hiện 
giao dịch điện tử. Công chức bộ phận một cửa thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính.

+ Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong công tác và điều 
hành, giải quyết công việc, xử lý văn bản đi/đến.

UBND phường Văn An thực hiện 100% văn bản đi trên hệ thống quản lý văn 
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bản điện tử, 100% cán bộ, công chức phường có tài khoản và truy cập khai thác dữ 
liệu trên hệ thống.

Thực hiện tiếp nhận văn bản đến trên hệ thống, chuyển văn bản trên hệ thống 
đến tài khoản của cán bộ, công chức tham mưu thực hiện kịp thời.

3.3. Thi đua chung sức, đồng lòng kiên trì thực hiện có hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống dịch, chủ động, tích cực, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đề cao hơn nữa ý thức tự giác trong xã hội nhất là đối 
với các biến chủng mới; mỗi người dân, cơ quan, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ 
thể trong phòng, chống dịch, trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.

Phong trào thi đua phòng chống dịch CoVid – 19 được triển khai sâu rộng 
trong toàn phường đã và đang góp phần tích cực vào kết quả phòng, chống dịch tại 
địa phương. đã xuất hiện một số tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm 
vụ được giao như chị em Hội phụ nữ ủng hộ nhiều ngày công phục vụ các buổi 
tiêm phòng vắc xin Covid-19, các thành viên tổ Covid cộng đồng tích cực không kể 
ngày hay đêm hướng dẫn nhân dân khai báo y tế, hướng dẫn, giám sát việc cách 
ly.... các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học và toàn thể nhân dân chung sức 
đồng long đẩy lùi đại dịch Covid -19, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Kết quả công tác điều trị F0 tại nhà được thực hiện tốt theo hướng dẫn của cơ 
quan y tế cấp trên hạn chế thấp nhất người dân tử vong do Covid-19. Chiến dịch 
tiêm Vắc xin phòng CoVid-19 cho người dân đạt hiệu quả cao.
           Theo số liệu thống kê từ 01/01/2022-31/10/2022 tổng số trường hợp F0: 
2.121, số ca khỏi bệnh: 2.120, 01 ca tử vong.
        Công tác tiêm vắc xin phòng dịch: tổng số liều vắc xin phòng COVID-19 đã tiêm 
là 22.723 trong đó: Mũi 1: 7.440; mũi 2: 7.037; mũi 3: 6.885; mũi 4: 1.361.

3.4. Thi đua phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh 
và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ với các trụ cột: phát triển 
công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa 
tập trung, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.

Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực đầu 
tư nâng cấp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó tập 
trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, tích cực áp dụng 
những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi:  Tiếp tục được đẩy 
mạnh và đạt được kết quả tích cực vào thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã 
hội - an ninh, quốc phòng tại địa phương năm 2022 đã góp phần nâng tổng thu nhập 
toàn phường lên 735,1 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2021, thu nhập bình quân đầu 
người 66,8 triệu đồng/người/năm tăng 9,6% so với năm 2021.

Nhiều mô hình kinh tế tiếp tục được đầu tư mở rộng theo hướng chuyên 
nghiệp hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn, tập trung áp dụng cơ giới hóa vào xuất đạt tỷ 
lệ trên 98%, tích cực đưa cây, con giống mới có hiệu quả hơn kinh tế cao hơn vào 
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sản xuất như Bò lai sin, lợn siêu lạc, vịt siêu trứng, gà lai chọi, cá nheo giống mới, 
cá chắm giòn, cá chép giòn, cá rô phi lưỡng tính, giống lúa mới, lúa chất lượng cao 
được nhân dân tích cực đưa vào canh tác, nhiều hộ dân đã cải tạo vườn tạp thành 
vườn cây cho giá trị kinh tế khá cao như Mít giống mới chín sớm, Na, rứa, thanh 
long giống mới,… . Thu nhập đối với những hộ mạnh dạn mở rộng mô hình kinh tế 
ổn định và cao hơn năm 2021 chủ yếu là các mô hình kinh doanh, dịch vụ phát 
triển và cho thu nhập khá. 

Bộ mặt xã hội toàn phường ngày càng khang trang đẹp đẽ hơn, trong năm có 
63 hộ xây dựng nhà ở mới với số tiền xây dựng mỗi công trình nhà ở trong nhân 
dân từ 400 triệu đến trên 1,5 tỷ đồng, nhiều hộ mua sắm các phương tiện giao thông 
đắt tiền như xe hơi vài trăm triệu đến vài tỷ đồng và nhiều phương tiện, vật dụng có 
giá trị khác phục vụ đời sống.

3.5. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không 
để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học - 
công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phong trào khuyến học khuyến 
tài..., thông qua những việc làm cụ thể như: Đổi mới các hoạt động giáo dục và đào 
tạo; xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khỏe ban đầu; phát huy các giá trị văn hóa, quan tâm tu bổ, tôn tạo các di tích lịch 
sử văn hóa, cách mạng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là giải 
quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh 
thần và cải thiện chất lượng, môi trường sống của nhân dân.

Phong trào thi đua xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình đạt văn hóa: 
Thông qua việc xây dựng các tiêu trí thi đua được triển khai thực hiện trong toàn 
phường, năm 2022 các ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư và các gia đình trong toàn 
phường đã tổ chức thực hiện đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. 09/09 khu dân cư giữ 
vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2022 toàn 
phường đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trên 95%.  

Công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích, tổ chức lễ hội:  Đã trùng tu 
02 di tích cấp tỉnh (Cụm di tích Đình-chùa- nghè KDC Kiệt Đoài và Cụm di tích 
Đình -  chùa-nghè KDC Kỳ Đặc).

Lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh năm 2022 đối với Cụm di tích 
Đình- Chùa Hữu Lộc.

Về công tác quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn phường, có 4 trạm phát 
sóng. Trong đó 01 viên thông, 03 của viettel, 02 đại lý Internet, 09 nhà nghỉ, 01 cửa 
hàng sách. Hàng tháng, Ban văn hóa đã phối hợp với các Ban ngành chức năng 
kiểm tra theo thẩm quyền. Cơ bản các cá nhân sử dụng dịch vụ chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy định của địa phương và pháp luật của Nhà nước.

Phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện: Được 
triển khai sâu rộng trong toàn phường thông qua các việc tổ chức thực hiện quy chế 
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quản lý đô thị do thành phố ban hành, quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức mừng thọ trên địa bàn phường đạt kết quả tốt 
không có hộ vi phạm quy chế phải tiến hành xử lý. Tuyến phố được công nhận 
“tuyến phố văn minh” công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan luôn đảm bảo sạch 
sẽ, không có hộ nghèo, mỹ quan đô thị thực hiện tốt. 

Công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 
tập được quan tâm. Chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia được duy trì và 
phát huy hiệu quả.

Chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 duy trì ổn định, cả ba nhà trường 
đều giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia (Trường Mầm non, Tiểu học mức 
độ 1, Trường THCS mức độ 2).

An sinh xã hội được đảm bảo, giải quyết việc làm cho 232 lao động trong đó lao 
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là 108 người. Tỷ lệ lao động qua 
đào tạo năm 2022 tăng lên 55%. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và nhà 
nước đối với Người có công với cách mạng, các đối tượng Bảo trợ xã hội, người nghèo…..

Số hộ nghèo giảm còn 36 hộ tỉ lệ 0,99% giảm 02 hộ so với năm 2022. Số hộ khá 
và giàu ngày càng tăng.
       Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được đảm bảo tốt, từ đầu năm 
đến 10/11/2022 đã khám chữa bệnh cho 3.518 lượt bệnh nhân.
      Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với ca sinh 
giảm còn 4,08% (4/98 trường hợp). 
       Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm còn 70/745 trường hợp bằng 9,3%.

3.6. Tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh, tư pháp: Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng - an 
ninh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thi đua thực hiện tốt công tác tiếp 
công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu 
quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 
triển khai thực hiện; chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, 
tố cáo ngay tại cơ sở; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội 
trên địa bàn phường.

Công an phường tăng cường công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn, tích cực 
phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội giữ ổn định địa bàn không có vụ việc nghiêm 
trọng phát sinh. Thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu. Phát động thi 
đua thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp, cấp mã số định danh điện tử cho 
công dân theo kế hoạch đặt ra làm cơ sở cho việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-
TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 
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số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Công tác Quân sự địa phương: Thi đua trong thực hiện nghĩa vụ quân sự đối 

với nam thanh niên trong độ tuổi. Tạo không khí sôi nổi, phấn khởi đối với nam 
thanh niên thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước.

3.7. Triển khai đợt thi đua sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và hệ 
thống chính trị toàn phường để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Quy định số 37- QĐ/TW 
ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn 
nữa về nhận thức và hành động trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ 
Chính trị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, 
đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành, thực thi chính sách, pháp luật. Tập 
trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 
chất lượng dịch vụ hành chính công; nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ 
nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai sâu rộng phong 
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là trong công tác phòng chống dịch 
Covid-19, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, xây dựng đô thị văn minh, 
bảo vệ môi trường...

Phong trào thi đua trong cải cách hành chính: Đội ngũ cán bộ, công chức đặc 
biệt là các công chức chuyên môn đã tích cực hơn rất nhiều trong công tác cải cách 
hành chính đặc biệt trong thực hiện cơ chế một cửa, giải quyết thủ tục hành chính 
trả 100% trước hạn và đúng hạn cho công dân. Trang thông tin của phường xây 
dựng với lượng người truy cập lớn.

Kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”  gắn với chủ đề năm 2022 là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh 100% các tổ chức và đảng viên thực hiện tốt nội dung 
đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không 
có đảng viên yếu kém, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện các phong 
trào thi đua do các cấp hội phát động được các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 
triển khai thực hiện có hiệu quả UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của 
phường đều được cấp trên đánh giá và xếp loại vững mạnh và được đề nghị các cấp 
khen thưởng . 

5. Vai trò của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức 
phát động các phong trào thi đua

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ phường và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ 
chức thực hiện tốt việc ký giao ước thi đua, cụ thể:

Ủy ban MTTQ phường phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”, kết quả năm 2022 toàn phường có 09/09 khu dân cư 
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giữ vững danh hiệu KDC Văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 
95% tổng số hộ. 

Các đoàn thể Chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, 
Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tích cực triển khai các phong trào thi đua do các 
cấp bộ Hội phát động gắn với việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, kết quả Đoàn 
thanh niên phường phát động phong trào thi đua xung kích bảo vệ Tổ quốc và phát 
triển kinh tế, Hội LHPN thực hiện tốt phong trào 5 không 3 sạch xây dựng thành 
công 03 đường hoa kiểu mẫu, Hội Nông dân đẩy mạnh thực hiện phong trào “ 
Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” Hội Cựu chiến binh tổ chức có chất lượng 
phong trào thi đua Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo. 

Ngoài ra trong năm MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác vận động 
hội viên, đoàn viên hiến đất mở đường và giải tỏa hành lang an toàn giao thông, kết 
quả công tác giải phóng mặt bằng và giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa 
bàn phường năm 2022 đạt 100% công việc, với tổng diện tích nhân dân hiến để mở 
đường giao thông và giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên 5,3 km. 

6. Hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng phường
Hội đồng thi đua, khen thưởng phường hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và 

làm việc theo quy định tại Quy chế hoạt động ngày 10/7/2019; Ngay từ đầu năm, 
Hội đồng TĐ-KT phường đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch số 11/KH – 
UBND ngày 21/01/2022 triển khai công tác thi đua – khen thưởng năm 2022. 
Tham mưu cho UBND phường Chủ tịch UBND phường phát động các phong trào 
thi đua, tổ chức đăng ký thi đua năm 2022 và xét thành tích khen thưởng cho các 
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Hội đồng thi đua - khen thưởng phường duy trì chế độ hội họp theo quy định 
và lồng ghép với các Hội nghị của UBND phường để giảm số lượng các cuộc họp 
trong năm giành thời gian cho cán bộ, công chức phường làm việc.

 7. Biện pháp, phương pháp tuyên truyền, phát hiện, nhận rộng điển 
hình tiên tiến

Năm 2022, nhằm đẩy mạnh công tác thi đua Hội đồng thi đua - khen thưởng 
phưởng đã chủ động tham mưu cho UBND phường triển khai sậu rộng công tác thi 
đua - khen thưởng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong 
toàn phường thông qua các Hội nghị Đảng bộ, Hội nghị Đảng ủy, Hội nghị UBND 
phường và Hội nghị mở rộng đến lãnh đạo các KDC. 

Thông qua các phong trào thi đua đã được triển khai trong năm như phong 
trào phát triển kinh tế - xã hội tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi qua 
chỉ đạo hướng dẫn và xây dựng mô hình canh tác của HTX đã phát hiện những hộ 
chuyển đổi thành công và được nhân rộng cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với canh 
tác theo truyền thống. Phong trào thi đua giải phóng mặt bằng và giải tỏa hành lang 
an toàn giao thông đã xuất hiện nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến hàng trăm mét đất 
ở để mở đường giao thông đi đầu làm gương cho những hộ khác làm theo từ đó tạo 
điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển giao thông đô thị tại địa phương.
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8. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng
 Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công 

tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác 
bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng tham mưu. Khen 
thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính 
trị của từng đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao chất lượng công tác 
khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích. Quan tâm khen 
thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất...Công 
tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, minh bạch, thực sự có tác dụng 
giáo dục và nêu gương. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến 
đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân.

9. Đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân tồn tại
9.1 Ưu điểm:
Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới tích cực bám 

sát vào các quy định của pháp luật và các phong trào do các cấp phát động. Trên cơ 
sở tình hình thực tế địa phương đã có những sáng tạo trong công tác thi đua - khen 
thưởng. Bình xét khen thưởng đúng đối tượng, thưởng đúng theo quy định và tập 
trung không giàn trải. 

9.2 Hạn chế:
Công tác thi đua, khen thưởng chưa được các ban, ngành, các khu dân cư triển 

khai thực hiện theo kế hoạch. Một số khu dân cư chưa trú trọng việc triển khai công 
tác thi đua tới các tầng lớp nhân dân do đó phong trào chưa được sâu rộng. 

Việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa kịp thời, chưa phát huy được 
tác dụng tích cực của công tác thi đua, khen thưởng.

Hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng chưa rõ nét, chậm đổi mới.
9.3 Nguyên nhân của những tồn tại:
Việc cụ thể hóa kế hoạch thi đua, khen thưởng của các ban, ngành, đoàn thể và 

các khu dân cư chưa được quan tâm. Một số ban, ngành, đoàn thể chưa kịp thời bổ 
sung công tác thi đua, khen thưởng vào nội dung công tác năm 2022.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023.

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 
2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tuyên 
truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng ngày 
26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen 
thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi 
đua, khen thưởng ngày 16/11/2013.Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 
của Chính phủ quy định một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Thông tư số 
07/2014/TT - BNV ngày 29/8/2014 của Bộ nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 91/2017/NĐ - CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật thi đua, khen thưởng.

3. Xây dựng các tiêu chí cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 
của UBND phường trên tất cả các nhiệm vụ. Gắn kết quả cải cách hành chính của 
cán bộ, công chức phường với kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 
Tiếp tục đẩy mạnh thi đua trong lĩnh vực chuyển đổi số.

4. Xây dựng các tiêu trí phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung tập trung vào thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng 
khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự trọng 
tâm là xây dựng “Tuyến phố văn minh, công dân thân thiện”, “xay dựng đô thị văn 
minh”. Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng tuyến đường giao thông.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể vững 
mạnh năm 2022.

6. Tổ chức đánh giá sơ, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023. 
Tiếp tục giành nguồn kinh phí để tổ chức khen thưởng, động viên các tập thể và cá 
nhân có thành tích xuất xắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2023.

7. Phấn đấu xây dựng cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm 2023, 
UBND phường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của phường Văn 
An năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác thi đua khen 
thưởng năm 2023.
      Nơi nhận:      
- Khối thi đua, cụm thi đua năm 2022;
- TT Đảng ủy; HĐND phường;
- MTTQ, các, ban, ngành, đoàn thể phường;
- Hội đồng TĐ-KT phường;
- Lưu VP HĐND - UBND phường.

                                             

       TM. UBND PHƯỜNG
   CHỦ TỊCH 

Đỗ Đức Phu


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-23T16:11:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Đức Phu<doducphu.chilinh@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-23T16:12:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Đỗ Hương Tuyết<dohuongtuyet@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-23T16:12:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Đỗ Hương Tuyết<dohuongtuyet@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-23T16:14:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Đỗ Hương Tuyết<dohuongtuyet@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




