
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:         /SNV-TĐKT 

Về việc báo cáo tổng kết công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày       tháng  10  năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể, Hội cấp tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng tại tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Các doanh nghiệp thuộc Khối thi đua tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Sở Nội vụ đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tổng hợp, đánh giá toàn diện, thống 

kê số liệu, kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 (số liệu tính 

đến ngày 31/10/2021) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; nội dung báo cáo 

tập trung vào một số công tác chủ yếu sau: 

- Công tác tham mưu chỉ đạo; xây dựng, ban hành văn bản quy định, 

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng. 

-  Kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân 

tỉnh phát động: phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; phong trào thi đua 

“Doanh nghiệp Sóc Trăng hội nhập và Phát triển” giai đoạn 2021-2025; phong 

trào thi đua “Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021; phong 

trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020-2021; phong trào thi đua “Sóc Trăng đoàn kết, 

chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 

(trước ngày 09/9/2021 là phong trào Sóc Trăng cùng cả nước chung sức phòng, 

chống dịch Covid-19); đợt thi đua đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án điện gió 

giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021. 

- Tổ chức các phong trào do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động nhằm 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

- Hoạt động của các cụm, khối thi đua. 

- Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. 
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- Công tác khen thưởng: kết quả khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh và 

khen thưởng theo thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

-  Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen 

thưởng; hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng... 

- Những khó khăn tồn tại, giải pháp, kiến nghị và đề xuất với các cấp có 

thẩm quyền. 

(Kèm theo đề cương chi tiết được đăng tải trên website Sở Nội vụ). 

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 03/11/2021 đồng thời gửi kèm 

file điện tử vào địa chỉ email: bantdkt.sonv@soctrang.gov.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT.                                                                                     

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Lệ Thùy 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số        /SNV-TĐKT ngày       / 10 /2021 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng) 

 
 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, 

KHEN THƯỞNG NĂM 2021 

1. Công tác tham mưu chỉ đạo; xây dựng, ban hành văn bản quy định, 

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

2. Kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân 

tỉnh phát động 

a) Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 (báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện phong trào thi đua và các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi 

đua, kết quả khen thưởng...). 

b) Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sóc Trăng hội nhập và Phát triển” 

giai đoạn 2021-2025 (kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua; kết quả thực 

hiện; các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; kết quả khen 

thưởng; riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo số liệu về doanh nghiệp thành lập 

mới năm 2021, việc tham mưu ban hành các văn bản …). 

c) Phong trào thi đua “Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 

2021 (kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua; các cách làm mới trong 

thực hiện phong trào thi đua; các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi 

đua và kết quả khen thưởng; số xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới 

nâng cao năm 2021…). 

d) Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020-2021 (Kế hoạch tổ chức thực 

hiện phong trào thi đua; kết quả thực hiện; các mô hình, điển hình tiên tiến trong 

phong trào thi đua và kết quả khen thưởng...). 

e) Phong trào thi đua “Sóc Trăng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 

phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” (trước ngày 09/9/2021 là phong 

trào Sóc Trăng cùng cả nước chung sức phòng, chống dịch Covid-19). 

g) Đợt thi đua đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án điện gió giai đoạn 1 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021 (Sở Công Thương, UBND thị xã Vĩnh 

Châu và một số đơn vị có liên quan báo cáo). 

3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do đơn vị, địa phương phát 

động (có kế hoạch, tên gọi phong trào thi đua; kết quả thực hiện và các mô hình, 

điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, kết quả khen thưởng...) 

4. Tình hình hoạt động của các cụm, khối thi đua (đối với trưởng khối thi 

đua tỉnh năm 2021 và các huyện, thị xã, thành phố) 
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5. Công tác tuyên truyền, giới thiệu, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình 

tiên tiến (văn bản tuyền truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; số 

lượng gương điển hình tiên tiến được tuyên tại cơ quan, đơn vị, địa phương và giới 

thiệu về Sở Nội vụ; việc tổ chức Hội nghị để biểu dương, tôn vinh các điển hình 

tiên tiến) 

6. Công tác khen thưởng 

a) Kết quả khen thưởng cấp Nhà nước. 

b) Kết quả khen thưởng cấp tỉnh (hoặc Bộ, ngành Trung ương đối với cơ 

quan Trung ương đóng tại tỉnh). 

c) Kết quả khen thưởng theo thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương 

(đối với cấp huyện nêu rõ kết quả giải quyết khen thành tích kháng chiến; số 

lượng hồ sơ còn tồn động tại địa phương và tại Sở Nội vụ). 

(Lưu ý: nội dung báo cáo cần thể hiện rõ số lượng đề nghị khen thưởng và 

số lượng được khen thưởng; số lượng và tỷ lệ tập thể, cá nhân giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý và chuyên viên, người lao động trực tiếp được khen thưởng). 

7. Tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng các cấp 

a) Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng (số lượng, trình độ 

chuyên môn, giới tính, độ tuổi và thời gian phụ trách công tác thi đua, khen 

thưởng tại cơ quan, đơn vị địa phương của công chức làm công tác thi đua, khen 

thưởng). 

b) Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn 

3. Đề xuất, kiến nghị 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN 

THƯỞNG NĂM 2022 
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