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BÁO  CÁO 

 Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 

và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 
  

 Ninh Thọ là một xã đồng bằng ven biển nằm phía bắc thị xã Ninh Hoà, 

cách Phường Ninh Hiệp 10 km. Phía Bắc giáp huyện Vạn Ninh, Nam giáp Ninh 

Đa, Đông giáp Ninh Diêm, Tây giáp Ninh An. Có diện tích tổng thể 2766,45 ha, 

có 08 thôn, 2.336 hộ và 9.314 khẩu. Nhân dân địa phương đa số sống bằng nghề 

nông, nguồn thu nhập chính là cây lúa. Trong  năm 2020 Ninh Thọ thời tiết, 

nắng hạn kéo dài, người dân không thể sản xuất lúa vụ Hè thu dẫn đến đời sống 

của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Tuy 

nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa 

phương, sự quan tâm của các Ban ngành, Đoàn thể trong  thị xã. Nhân dân và 

cán bộ xã Ninh Thọ đã khắc phục mọi khó khăn triển khai nhiều biện pháp tích 

cực nhất, phấn đấu thực hiện tốt và hoàn thành kế hoạch Nhà nước đã đề ra, duy 

trì được sự phát triển kinh tế – VHXH – QPAN được giữ vững, đời sống của 

nhân dân được ổn định và phát triển.   

Cơ sở vật chất: Cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu làm việc của cán bộ, công 

chức.  

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020 

 I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Công tác tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua 

Quán triệt sâu sắc 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; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020); Chỉ thị 

số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc 

tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào “Thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 

2020”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 06/02/2020 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 2020. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND xã đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-

UBND ngày 10/02/2020 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Ninh Thọ năm 2020 đến toàn thể 

cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu hoàn thành, hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả 

giai đoạn 2020 – 2025. 

Bên cạnh đó, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã đã ban hành các văn bản 

hướng dẫn các thôn thực hiện ký kết giao ước thi đua và tổng kết thi đua năm 

2020. 
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Mặt trận các ban ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong 

tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, tích cực vận động các đoàn viên, hội viên 

tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các mục tiêu 

kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh; tích cực tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh toàn diện. 

 2. Kết quả phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước 

năm 2020 

 2.1. Thu ngân sách trên địa bàn 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã năm 2020 ước tính 

1,735/1,265 tỷ đồng, đạt 137% so với kế hoạch thị xã giao. 

 2.2. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 

 Tỷ lệ giảm nghèo trong năm 14/13 hộ nghèo đạt 107%. 

 2.3. Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm 
  Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm là 73/73 người đạt 100%. 

 2.4. Giảm tỷ suất sinh 
 UBND xã đã xây dựng Kế hoạch hoạt động truyền thông về Dân số bằng 

nhiều hình thức: Trên loa truyền thanh của xã, lòng ghép trong các cuộc họp của 

thôn với các nội dung như chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình 

đảng giới, không kết hôn sớm, không kết hôn cận huyết thống cho trẻ em vị 

thành niên, thanh niên. Đến nay, giảm tỷ suất sinh trên địa bàn xã 0,12/0,05 đạt 

240%. 

 2.5. Đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính 

 UBND xã đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đao quyết liệt đối với 

công tác cải cách hành chính nhằm cải cách thể chế và thủ tục hành chính; đẩy 

mạnh dịch vụ công trực tuyến; xây dựng kế hoạch nâng cao mức độ hài lòng của 

tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong 

năm 2020, UBND xã đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 1367 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 28 hồ sơ, đã giải 

quyết 1293 hồ sơ, trong đó sớm hạn và đúng hạn 1281 hồ sơ (tỷ lệ 93,7%), trễ 

hạn 12 hồ sơ trên phần mềm hành chính công.  

Xếp loại: Tốt 

 2.6. Đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin 

 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 11/3/2020 về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn xã Ninh Thọ năm 2020; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng hiệu 

quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng 

cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo; tiếp tục triển khai 

Chính quyền điện tử cấp xã, hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội 

số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng cao chỉ số ứng dụng công 

nghệ thông tin, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 

chính và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 kịp thời phục vụ nhu cầu của 

người dân và doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 

2016 – 2020. Đồng thời, duy trì hoạt động ổn định, nâng cấp toàn diện các hệ 

thống thông tin sẵn có, kết hợp đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng, 

cơ sở dữ liệu, nhân lực… tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử của xã. 
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 Xếp loại: Tốt 

 2.7. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

 Công tác quản lý hộ tịch được thực hiện đúng pháp luật. Công tác hòa giải 

đạt hiệu quả. Trong năm tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên 

đài truyền thanh xã 60 lần; viết 04 tin bài cho Sở tư pháp; tuyên truyền trực tiếp 

04 buổi với 240 người tham dự. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của xã 

hoạt động tốt cung cấp nhiều tin bài cho đài xã và thị xã.  

 Xếp loại: Xuất sắc 

 2.8. Công tác lập hồ sơ và nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; 

phát huy vị trí, vai trò của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của các cơ 

quan. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc 

lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu. Đẩy mạnh công tác chỉnh lý khoa 

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

tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan.Tăng cường sử dụng văn 

bản điện tử, tiến tới thay văn bản giấy hướng đến mục tiêu xây dựng Chính phủ 

điện tử, Chính phủ số trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đã xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư. 

Xếp loại: Tốt 

 2.9. Công tác phòng chống thiên tai 

 Triển khai phương án PCTT&TKCN năm 2020 trên địa bàn xã Ninh Thọ. 

 Xếp loại: Xuất sắc 

 2.10. Xây dựng Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế cấp xã 

Triển khai và Phấn đấu giữ vững xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y 

tế xã giai đoạn 2011-2020 

Xếp loại: Xuất sắc 

2.11. Công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ 

 Triển khai vận động học sinh ra lớp để đạt chỉ tiêu trên giao về xóa mù 

chữ, sau xóa mù và phổ cập THCS 

 Xếp loại: Xuất sắc 

2.12. Nhiệm vụ công tác bảo vệ khoáng sản 

  UBND xã đã ban hành Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác năm 

2020 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên 

khoáng sản. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất và xử lý vi phạm hành 

chính đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Đến nay, đã xử phạt vi 

phạm hành chính 02 trường hợp với số tiền 6.900.000 đồng. 

  Xếp loại: Khá 

 2.13. Công tác Quốc phòng quân sự địa phương 

 Tổ chức triển khai Nghị Quyết quốc phòng quân sự địa phương năm 

2020. Quản lý, nắm chắc số thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2020. Tổ chức 

tốt công tác giao quân 20/20 thanh niên đạt 100%. Tổ chức luân phiên và phát 

triển lực lượng dân quân năm 2020 theo chỉ tiêu trên giao.Tổ chức rà soát lập 
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danh sách và đăng ký tuổi 17 cho thanh niên sinh năm 2003 tổng số là 69/69 

thanh niên đạt 100%. 

 Xếp loại: Xuất sắc 

 2.14. Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, Trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn xảy ra 37 vụ tăng 23 vụ so với năm 2019. Trong đó: 16 vụ trộm 

cắp tài sản; 04 vụ gây thương tích (01 vụ dẫn đến chết người do công an tỉnh thụ 

lý); 02 vụ hủy hoại tài sản; 01 vụ đánh nhau; 08 vụ đánh bạc trái phép (đá gà, 

bầu cua, bài tây) công an xã đang giải quyết đã tạm giữ phương tiện và tang vật 

liên quan; 06 vụ gây rối trật tự khu đông dân cư. 

Trong năm xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm 04 người chết, 03 người bị 

thương. 

UBND xã đã chỉ đạo tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại 

tội phạm trên địa bàn xã trong những dịp Tết và lễ lớn trên 50 lượt tuần tra, kiểm 

soát và trực chiến hằng đêm tại cơ quan kịp thời giải quyết các tình hình ANTT 

khi xảy ra trên địa bàn xã. 

Xử lý hành chính 39 trường hợp. Tổng số tiền phạt 44.776.000đ 

Xếp loại: Xuất sắc 

 2.15. Thực hiện an toàn giao thông 

 Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

năm 2020 trên địa bàn xã Ninh Thọ với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái 

xe”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, nhất là các quy định pháp luật về 

nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. 

 Xếp loại: Xuất sắc 

 2.16. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

UBND xã Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực. Thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc tất cả cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm, chống tham 

nhũng, lãng phí, tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước. Đồng thời tổ 

chức giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Xếp loại: Xuất sắc 

 2.17. 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. Thực 

hiện thường xuyên các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong công tác quản 

lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội 

trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 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; tích cực chủ động phòng 

ngừa và từng bước đẩy lùi 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; thực hiện các kết luận thanh tra và văn 
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bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra. Trong năm nhận 09 đơn, đã hòa giải đạt 100%, 

trong đó: đã hòa giải thành 04 đơn, hòa giải không thành 06 đơn, Tổ hòa giải đã 

hòa giải thành 03/ 06 vụ việc tranh chấp đạt 50%. 

 Xếp loại: Xuất sắc 

 2.18. Công tác dân tộc 

 Thực hiện tốt chính sách dân tộc tại địa phương, tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước liên quan đến 

công tác dân tộc và chính sách dân tộc. 

 Xếp loại: Xuất sắc 

2.19. Công tác thống kê 

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất cho thị xã và các 

ngành chuyên môn đúng thời gian quy định. Làm tốt, nhanh chống và chính xác 

các biểu mẫu thống kê gửi về chi cục thống kê thị xã. 

Xếp loại: Xuất sắc 

 3. Phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận, các đoàn thể 

 Hưởng ứng các nội dung do UBND xã và cấp trên phát động, 

UBMTTQVN xã đã tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện chương 

trình hành động, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; Tham gia xây dựng 

chính quyền, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm. Xây dựng phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào quần chúng bảo vệ an 

ninh Tổ quốc với 100% cơ sở hoạt động có hiệu quả.  

Hội liên hiệp Phụ nữ xã với 06 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tập trung 

nhất là phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 

gia đình hạnh phúc hầu hết tất cả các chị đều tham gia tích cực, phong trào giỏi 

việc nước, đảm việc nhà có nhiều chị đạt hai giỏi, tổ chức cho Hội hưởng ứng 

các phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, thực hiện tốt công tác kế 

hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà 

mẹ và trẻ em. 

 Đoàn thanh niên xã với phong trào “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ 

nước” đã bồi dưỡng cho thanh niên về kiến thức xây dựng mô hình làm kinh tế, 

giúp nhiều đoàn viên thanh niên vượt khó, vươn lên làm giàu, động viên 100% 

thanh niên thực hiện tốt NVQS; phối hợp với các ngành tổ chức giáo dục thanh 

niên tham gia các chiến dịch mùa hè xanh, an toàn giao thông, truyền thông dân 

số, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. 

 Hội CCB xã phát huy truyền thống Bộ đội cụ hồ thực hiện phong trào 

CCB gương mẫu, tổ chức duy trì các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ 

quốc, nghĩa tình đồng đội, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đã động 

viên hội viên CCB vươn lên làm giàu, phát huy tốt vai trò trên các nhiệm vụ 

được giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của chính quyền và nhân 

dân. 

 Hội nông dân xã tổ chức nhiều hình thức tập hợp hội viên nông dân thực 

hiện 03 phong trào thi đua trọng tâm, tổ chức phong trào thi đua ứng dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi vật nuôi, cơ cấu cây trồng đem lại 

lợi ích thiết thực cho hội viên và tích cực xây dựng các tổ liên kết để giúp hội 

viên làm giàu chính đáng. 
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 Công đoàn cơ sở xã đã tăng cường tuyên truyền giáo dục đoàn viên, 

CB,CC-người lao động; phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động 

sáng tạo với sáng kiến kinh nghiệm được công nhận 02 chiến sỹ thi đua cơ sở và 

19 lao động tiên tiến; động viên CB,CC-NLĐ thực hiện cải cách hành chính, cải 

tiến lề lối làm việc, tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, 

công chức, trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu.  

 4. Phong trào thi đua giữa 08 thôn 

 Trên cơ sở các chỉ tiêu thi đua UBND xã giao cho 08 thôn năm 2020. 

Ngay từ đầu năm các thôn đã hưởng ứng mạnh mẽ tham gia đầy đủ các phong 

trào do cấp trên phát động, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu tiêu lớn như: Thu ngân 

sách trên địa bàn, công tác giảm nghèo…. Cuối năm đã tổ chức tổng kết thi đua 

giữa 08 thôn với kết quả như sau: 

 

Đơn vị Điểm đạt được Xếp loại Xếp vị thứ 

Thôn Lạc Ninh 10,6 Xuất sắc 1 

Thôn Lạc An 8,86 Tốt 2 

Thôn Lạc Bình 8,45 Tốt 3 

Thôn Xuân Phong 7,74 Khá 4 

Thôn Ninh Điền 7,74 Khá 5 

Thôn Bình Sơn 7,4 Khá 6 

Thôn Xuân Mỹ 7,16 Khá 7 

Thôn Chánh Thanh 7,04 Khá 8 

 

 5. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến 

 UBND xã tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai đẩy mạnh công tác phát 

hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo các bước 

chuyển biến tích cực, lựa chọn được 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: Xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh, xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư, dạy tốt – học tốt, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an 

ninh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 

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

tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến góp phần nâng cao, phát huy nền 

tảng giá trị văn hóa và qua đó đã tác động, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực 

trong xã hội, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trên toàn xã. 

 6. Kết quả phong trào thi đua yêu nước 
 Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, Chỉ thị số 16-

CT/TU công tác khen thưởng. UBND xã phải đảm bảo việc khen thưởng công 

khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và theo đúng quy định, đúng đối tượng. 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong 

trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của từng ban ngành, đoàn thể và từng cán bộ, công chức. Quan tâm khen thưởng 



7 

 

 

 

tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; cá nhân có nhiều 

sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Thực hiện cải cách hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. 

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã trong năm qua đã tạo nên 

những động lực quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiều 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được các cấp khen tặng như sau:  

 - Các tổ chức chính trị – xã hội  

 + Các đoàn thể đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

 + Công đoàn cơ sở đạt nhì khối thi đua, CCB đạt nhì khối thi đua. 

 + Các thôn: Nhất thôn Lạc Ninh; nhì thôn Lạc An. 

 - UBND Xã: Công nhận 19 cá nhân là Cán bộ, công chức đạt danh hiệu 

lao động tiên tiến và tặng giấy khen: 04 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020. 

 - UBND xã đứng thứ 3 trong khối thi đua 10 xã và được CT. UBND thị 

xã tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; được trưởng khối thi đua cụm số 2 

đề nghị Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen. 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  
 1. Ưu điểm: Trong năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, các Mặt trận đoàn thể phương thức phong trào thi đua từng bước 

có sự đổi mới. Thi đua gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng 

Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh; thi đua gắn với việc thực 

hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh 

các hoạt động xã hội, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội... có thể nói 

phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy các tổ chức, cá nhân 

và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được quan tâm 

triển khai thực hiện nhưng một số phong trào thi đua tại địa phương chưa có sự 

kế thừa, duy trì việc nhân rộng các điển hình tiên tiến nên chưa đáp ứng được 

yêu cầu đề ra.  

Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô 

hình mới thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị, chưa sát với thực tiễn. Một số đơn 

vị chưa thực sự quan tâm, chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan 

trọng của công tác thi đua, khen thưởng.  

Một số đơn vị ngành chưa nắm chắc nội dung, tiêu chí thi đua của bộ 

phận mình nên dẫn đến kết quả thi đua cuối năm chưa đạt kết quả cao. Trong 

công tác kiểm tra cập nhật để đánh giá kết quả thi đua có thời điểm còn một số 

ban ngành chưa đánh giá sát đúng. 

Một số đơn vị tổ chức thực hiện các chỉ tiêu còn chiếu lệ, chưa quan tâm 

coi trọng đúng mức, còn đối phó với thi đua. 

3. Giải pháp 

Xác định rõ những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân để xây dựng giải 

pháp khắc phục. Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ để khen thưởng động viên kịp 
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thời các tập thể và cá nhân có thành tích. Kiểm điểm rõ trách nhiệm tập thể, cá 

nhân trong thi đua để đánh giá cán bộ hàng năm. Quan tâm đầu tư và hỗ trợ các 

điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho các tập thể và cá nhân hoàn thành nhiệm 

vụ.  

Thi đua đẩy mạnh việc cải cách hành chính, củng cố kiện toàn tổ chức bộ 

máy theo hướng nâng cao chất lượng, chấp hành kỷ cương pháp luật, phát huy 

dân chủ ở cơ sở, giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

giảm tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội khác. 

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác thi đua khen 

thưởng; Phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, 

gương người tốt việt tốt. Tuyên truyền phát động phong trào thi đua yêu nước 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM  2021 

 

 Để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước các 

ban ngành địa phương từ xã đến thôn cần tập trung tổ chức thực hiện các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ công tác sau đây: 

 I . CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  

 Về kinh tế: Tổng sản lượng cây lương thực 6.600 tấn; tổng diện tích sản 

xuất lúa 1.232 ha, tổng thu ngân sách trên địa phương 8.188.000.000 đồng; Về 

xã hội: Tập trung thực hiện giảm tỷ suất sinh trong năm 0,05%o; số hộ thoát 

nghèo 03 hộ. 

 Đăng ký đạt các danh hiệu sau :  

- Đảng: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

- Chính quyền: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

- 05 đoàn thể : Xuất sắc trở lên 

- 08 thôn đạt xuất sắc 

- 19 nhiệm vụ đạt Xuất sắc 

- 02 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  

- 01 tập thể lao động xuất sắc  

- 21 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiến tiến  

 II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

Trong năm qua, toàn thể cán bộ và nhân dân xã Ninh Thọ đã hưởng ứng 

phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn để giành được những kết 

quả đáng trân trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 

phòng. Tuy nhiên, với sự nhìn nhận khách quan chúng ta xác định những thành 

tích đạt được chỉ là bước khởi đầu của quá trình thực hiện công cuộc đổi mới lâu 

dài. Trong năm nay, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn do 

ảnh hưởng của kinh tế thế giới, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 

còn diễn biến phức tạp, những yếu tố bất lợi về thời tiết, dịch bệnh nên đòi hỏi 

toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, ra sức lao 

động sản xuất, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, 

tăng cường công tác quốc phòng an ninh… để đưa địa phương tiến nhanh hơn 
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nữa, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế, giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới đã đạt được. Để góp 

phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đẩy mạnh công tác thi đua đáp ứng 

được yêu cầu, nhiệm vụ trong năm 2021 và đề ra phương hướng công tác thi đua 

với các nội dung như sau:  

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư 

tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi 

đua, khen thưởng. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế thi 

đua, Khen thưởng giữa 08 thôn cũng như Quy chế thi đua, khen thưởng của xã 

để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương. 

2. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về ý nghĩa mục đích và tầm 

quan trọng của công tác thi đua trong tình hình mới cho toàn thể cán bộ và Nhân 

dân, làm cho phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện các 

nhiệm vụ với tinh thần tự giác của mọi người;  

3. Phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành tiết 

kiệm, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả góp phần tăng 

trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của các địa phương.  

 4. Tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước 

chuyển biến mạnh mẽ về nội dung trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm 

phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi 

tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi 

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

 5. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh 

vực. Đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân 

rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, 

nhân rộng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong 

lĩnh vực thi đua, khen thưởng. 

6. Xây dựng hoàn thiện các chỉ tiêu với những tiêu chí cụ thể, rõ ràng và 

đánh giá chính xác những kết quả đạt được, hạn chế tối đa các chỉ tiêu không thể 

lượng hóa mà chỉ bình xét chung chung, thiếu tính trung thực. Đặt nội dung thi 

đua xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh làm nhân tố quyết 

định. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, kịp thời khen thưởng động viên các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.  

III. CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHẰM 

ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG 

TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần 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; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn 

với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hợp 
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lực của toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021 của xã Ninh Thọ. 

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt 

trận xã và đài truyền thanh xã trong việc phối hợp, tổ chức, tuyên truyền các 

cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đồng thời nâng cao vai trò giám 

sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ 

chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; kịp thời 

phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến 

trong các phong trào thi đua.  

4. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

cấp xã. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp 

ứng yêu cầu đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng. 

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua của 08 thôn trên địa bàn xã nhằm 

phát huy sức mạnh tổng hợp và thế mạnh của mỗi thôn; trao đổi nghiệp vụ, kinh 

nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng. 

Năm 2021, dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn, phát huy những kết quả đã 

đạt được, với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo 

của Đảng ủy, phối hợp đồng bộ của Mặt trận và các đoàn thể xã, tổ chức quản 

lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể bà con 

nhân dân trong xã, sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và 

nhiệm vụ tổ chức xây dựng phong trào thi đua yêu nước năm 2021. 

 Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc hội nghị thành 

công tốt đẹp./. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 Nơi nhận:              CHỦ TỊCH  
- Đảng ủy xã (VBĐT); 

- HĐND xã (VBĐT); 

- Các ban ngành, đoàn thể (VBĐT); 

- Lưu: VT, C.         

 

 

         Võ Khánh Đăng 
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