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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện phát động thi đua của các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã gắn với nhiệm vụ Chính trị tháng 4 và phương hướng  

 nhiệm vụ tháng 5 năm 2022  
 
 

Căn cứ Công văn số 532/UBND-VP, ngày 10/03/2022 của UBND huyện  

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 251-TB/TU, ngày 04-3-2022 của Ban 

Thường vụ Huyện  ủy;  

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện v/v 

tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2022; Công văn số 211/UBND, ngày 

27/01/2022 của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo Quốc phòng - an ninh, xây dựng hê thống chính trị trên địa bàn huyện 

năm 2022; Công văn số 37/VP, ngày 04/03/2022 của Văn phòng HĐND-UBND 

huyện về việc chuyển đạt ý kiến của lãnh đạo UBND huyện (ngày 04/3/2022). 

Qua theo dõi việc, đôn đốc thực hiện phát động thi đua của các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã gắn với nhiệm vụ Chính trị tháng 4 và phương hướng 

nhiệm vụ tháng 5 năm 2022.  Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi 

đua – Khen thưởng huyện) báo cáo cụ thể như sau: 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát động thi đua: 

Tính đến nay ngày 05/05/2022, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã đã 

triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua trong mỗi 

cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chính trị.  

2. Kết quả thực hiện nội dung đăng ký thi đua đến tháng 4 năm 2022. 

a) Kết quả phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị  

- Căn cứ vào kế hoạch được UBND huyện tổ chức phát động phong trào 

thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, các xã nhằm 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững 

quốc phòng, an ninh theo kế hoạch đề ra trong năm 2022. 

- Tính đến nay ngày 05/05/2022 có 14/29 đơn vị (Phòng y tế, Dân tộc, Tài 

nguyên, Tài chính – kế hoạch, Thanh tra, Lao động, Kinh tế - hạ tầng, Nội vụ, 

Trung tâm GDNN-GDTX, Ban QLDA XDCB huyện, Trung tâm DVNN, Trung 

tâm MT&ĐT, UBND xã Tu Mơ Rông và xã Đắk Rơ Ông đã gửi báo cáo thực 

hiện nhiệm vụ sau khi phát động thi đua tại đơn vị. Còn 15 cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã chưa gửi báo cáo (Gồm: Văn phòng HĐND-UBND;  Nông nghiệp; 

Tư pháp; Văn hoá TT;  Trung tâm VH-TT-DV-TT ; Hội chữ thập đỏ, UBND xã 
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Đăk Na; Đăk Sao; Đăk Tờ Kan; Đăk Hà; Văn Xuôi; Ngok Yêu; Tê Xăng; Măng 

Ri và Ngok Lây). 

b) Kết quả thực hiện các phong Phong trào thi đua: 

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

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Cơ quan thường trực) chưa xây 

dựng. 

- Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 

+ Phòng Tài chính - kế hoạch huyện (Cơ quan thường trực) chưa xây dựng. 

- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 

văn hóa công sở” trên địa bàn huyện 

+ Phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực) tham mưu xây dựng kế hoạch phát 

động số 166/KH-UBND, ngày 27/4/2022 về việc Phát động phong trào thi đua 

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn 

huyện năm 2022. 

- Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị 

bỏ lại phía sau” 

+ Phòng Lao động TB&XH huyện (Cơ quan thường trực) chưa xây dựng. 

+ Mặt trận và các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang và toàn thể Nhân dân tích cực tuyên truyền, phát huy tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương ái, phát huy các sáng kiến, sáng tạo các cách làm hay, mô hình 

hệu quả trong công tác giảm nghèo... UBND huyện chủ động lồng ghép các giải 

pháp giảm nghèo gắn với Cuộc vân động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của 

đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát 

nghèo bền vững” của Ban thưởng vụ Huyện ủy; Phong trào xây dựng nông thôn 

mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xât dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”. Qua đó, bố trí và huy động các nguồn lực giúp các hộ nghèo thoát nghèo, 

hộ cận nghèo thoát cận nghèo, vươn lên có mức sống trung bình, tăng hộ khá và 

hạn chế mức thấp nhất hộ tái nghèo.  

- Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”  

Tham mưu UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 167/KH-UBND, ngày 

28/4/2022 về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2022. 

Phong trào thi đua đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và 

hành động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

ngày càng có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong công việc, phát huy 

tính năng động, sáng tạo, tích cực tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; lịch sự, tôn trọng 

trong giao tiếp với đồng nghiệp và nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; 

nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ 

nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời ngăn chặn và 
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đẩy lùi tiêu cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn 

vị, địa phương. 

c) Công tác khen thưởng 

Tính đến tháng 4 năm 2022 đã tham mưu đề xuất khen thưởng, tặng Giấy 

khen cho 26 tập thể và 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi 

đua thường xuyên và đột xuất trên địa bàn huyện; công nhận Cụm trưởng, phó 

cụm trưởng khối thi đua các xã trên địa bàn huyện năm 2022. Ngoài ra còn tham 

mưu UBND huyện thường xuyên kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn huyện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm như: Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức đồng thời 

đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức và thi đua, khen thưởng; tập trung chỉ đạo xác định vị trí việc làm và cơ cấu 

công chức, viên chức, viên chức, nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách 

hành chính; có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng chống tiêu cực 

trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng tại các đơn 

vị thuộc; tổ chức việc xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đúng 

đối tượng, đúng tiêu chuẩn, công khai, dân chủ, kịp thời và đúng thẩm quyền.  

3. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 

3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát động thi đua: 

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã triển khai thực hiện kế hoạch phát 

động phong trào thi đua đến từng mỗi cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị mình đề ra.  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xây dựng kế hoạch phát động Phong 

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

- Phòng Tài chính - kế hoạch huyện xây dựng kế hoạch phát động Phong 

trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 

- Phòng Lao động TB& XH huyện xây dựng kế hoạch phát động Phong 

trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía 

sau” 

3.2. Thực hiện nội dung đăng ký thi đua năm 2022. 

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã xây dựng chi tiết báo cáo đầy đủ nội 

dung của từng đơn vị mình triển khai gửi về trước thứ 4 hàng tuần, để Phòng có 

cơ sở thanm mưu UBND huyện báo cáo Thường trực huyện ủy chỉ đạo. 

4. Kiến nghị, đề xuất 

Căn cứ tại khoản 4, Điều 40 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 

22/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum và hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác 

đánh giá kết quả phong trào thi đua định kỳ trong dịp sơ kết và tổng kết công tác 

thi đua. Phòng Nội vụ xin đề xuất UBND huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính trị gắn với 

phong trào thi đua theo định kỳ 6 tháng và 01 năm (thay cho báo cáo vào thứ 4 
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hàng tuần tại Văn bản số 37/VP, ngày 04/03/2022 của Văn phòng HĐND-UBND 

huyện) 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện phát động thi đua của các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã gắn với nhiệm vụ Chính trị tháng 4 và phương hướng 

nhiệm vụ tháng 5 năm 2022./.    
 

Nơi nhân: 

- TT HĐND huyện; 
- TT UBND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT-PNV. 

         TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
           Nguyễn Thị Vân 

 

 

 

 
 

 

 


