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BÁO CÁO 

Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Thi đua, Khen thưởng (TĐKT) của Cụm thi 

đua 5 huyện Biên giới năm 2022 và kế hoạch của UBND huyện Đình Lập về 

thực hiện công tác TĐKT năm 2022. UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả 

thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau: 
 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC  

KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn. Diện tích tự nhiên của huyện 118.849,92 ha, có đường biên giới Việt - 

Trung dài 41,02 km; đơn vị hành chính cấp xã gồm 10 xã, 02 thị trấn với 113 

thôn bản, khu dân cư; có trên 7.436 hộ gia đình, dân số trên 28.000 người, tập 

trung chủ yếu là các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh, Sán Chỉ. Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập có 11 cơ quan chuyên môn, 05 đơn vị sự nghiệp, 02 tổ chức 

Hội và 41 đơn vị trường học; có trên 1.200 cán bộ, công chức, viên chức hưởng 

lương từ ngân sách Nhà nước. 

 II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Huyện đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 

với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, 

sáng tạo bứt phá ”. Tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó 

khăn, phục hồi kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phát triển 

toàn diện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo 

vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Triển khai các 

giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; thực hiện tốt công tác bảo vệ, 
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chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch 

bệnh Covid-19; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, du lịch, thể dục thể 

thao, thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, tinh thần 

cho Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách 

hành chính; tăng cường  kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường trách nhiệm của 

đội ngũ cán bộ, công chức; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, 

điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây 

dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng 

cường quốc phòng, an ninh, tư pháp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.  

- Để phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đạt hiệu quả, là động lực thúc 

đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, UBND huyện đã ban hành các 

văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; giao thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua của huyện căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch để xây dựng các chương trình, nội dung phát động 

thi đua phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân 

dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế thi đua sôi 

nổi, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua 

 - Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng, với số lượng 57 cơ quan, đơn vị tham gia cụm thi đua, UBND 

huyện đã phân thành 08 cụm thi đua, các cụm thi đua của huyện đã tổ chức ký 

kết giao ước thi đua bảo đảm thời gian quy định.  

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

quốc phòng - an ninh theo nghị quyết HĐND huyện đề ra, UBND huyện phát 

động phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề đến các cơ quan, 

đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

huyện; các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua đã phát động các phong trào thi 

đua sôi nổi với hình thức phong phú, nội dung thi đua phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển 

hình như phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực” của ngành giáo dục; phong trào thi đua “Vì nước quên thân, vì dân phục 

vụ”, "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” của ngành Công an; phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của UBMTTQVN; 

phong trào "Thi đua lao động sản xuất, chất lượng, hiệu quả" của Hội Nông 

dân; phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo có địa chỉ” của 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; “phong trào thì đua xây dựng nông thôn mới” … 

Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng và được toàn thể cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp Nhân dân quan tâm hưởng ứng. 

 III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA 
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 Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành chủ động, tích cực của 

các cấp chính quyền, trong 6 tháng đầu năm 2022, các phong trào thi đua đã đạt 

được những kết quả tích cực, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, cơ quan, 

đơn vị, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Kết quả cụ thể như 

sau: 

 1. Lĩnh vực kinh tế 

- Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước thực 

hiện 1.829 ha, đạt 70,34% kế hoạch, tăng 6,15% so với cùng kỳ; sản lượng 

lương thực ước đạt 4.244 tấn, đạt 49,86% kế hoạch, tăng 2,17% so với cùng kỳ. 

- Về chăn nuôi: Tổng đàn trâu 890 con, bằng 104,7% kế hoạch, tăng 5,6% 

so với cùng kỳ; tổng đàn bò 2.600 con bằng 109,94% kế hoạch, tăng 5,3% so 

với cùng kỳ; Tổng đàn dê 1.708 con bằng 80% kế hoạch, bằng 101,06% cùng 

kỳ; tổng đàn lợn 2.280 con bằng 94% kế hoạch, bằng 98,19% cùng kỳ; tổng đàn 

gia cầm 144.980 con,, bằng 99,56% kế hoạch, bằng 89,87% cùng kỳ.  

- Về lâm nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm, diện tích trồng rừng ước thực 

hiện được 900 ha đạt 90% kế hoạch, bằng 90% so với cùng kỳ; sản lượng khai 

thác gỗ ước thực hiện 40.000 m3 đạt 86,96% kế hoạch, tăng 100% so với cùng kỳ; 

sản lượng nhựa thông khai thác ước thực hiện 11.000 tấn đạt 64,7% so với kế 

hoạch, tăng 22,2% so với cùng kỳ. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới: Ban hành và triển khai kế hoạch thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; tổ 

chức tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

năm 2022. Tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Thái 

Bình đạt chuẩn nông thôn mới và xã Đình Lập đạt xã nông thôn mới nâng cao 

năm 2021. Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu 

chí mới (theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ) để xây dựng kế hoạch thực hiện; tập trung chỉ đạo đối với xã đăng ký đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2022 (xã Châu Sơn) và xã nông thôn mới nâng cao 

(xã Bắc Lãng); thành lập Đoàn công tác đến xã Bắc Lãng chỉ đạo thực hiện xây 

dựng xã Bắc Lãng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; tổ chức điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đối với các xã. Tiếp tục thực 

hiện phong trào cán bộ, CC, VC, LLVT dành ngày thứ 7 đi cơ sở thực hiện xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chỉ đạo 2 xã biên giới (Bính Xá, Bắc Xa) 

thực hiện đối với 13 thôn biên giới đạt chuẩn theo kế hoạch. Thực hiện cứng hóa 

được 30,5 km đường giao thông nông thôn; các tổ chính trị xã hội huyện phối 

hợp với xã Châu Sơn thực hiện được 02 công trình "thắp sáng đường thôn", tổng 

kinh phí 60 triệu đồng; tổ chức lồng ghép các nguồn vốn từ doanh nghiệp và Ủy 

ban MTTQ VN tỉnh hỗ trợ xóa nhà dột nát được 09 nhà, tổng số kinh phí 450 

triệu đồng; chuẩn bị các điều kiện mở 10 lớp đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn, với 350 học viên; tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng được 332 nhà 

tiêu, 274 bể chứa nước, 351 nhà tắm hợp vệ sinh. Rà soát, xây dựng Kế hoạch 

xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; kết quả 6 tháng đầu năm 
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đạt thêm 04 tiêu chí, nâng số tiêu chí bình quân từ 16,9 lên 17,3 tiêu chí/xã (theo 

Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020). 

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Các cơ sơ sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện hầu hết có quy mô nhỏ, công 

nghệ chưa cao, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; giá trị sản xuất các mặt hàng 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh tính theo giá hiện hành ước 

đạt 64,8 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.  

- Thương mại, dịch vụ: Tiếp tục phát triển, giá cả hàng hóa tương đối ổn 

định, thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, không có tình trạng đầu cơ tăng 

giá và khan hiếm nguồn hàng, các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ và 

kịp thời đến các xã, thôn trên địa bàn. Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại, 

dịch vụ trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 201 tỷ đồng, tăng 6,43% so với 

cùng kỳ. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh: Các doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh 

doanh, trên địa bàn huyện có 30 doanh nghiệp, 17 hợp tác xã và 959 hộ kinh 

doanh cá thể. Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

HTX, hộ kinh doanh cá thể cơ bản là kinh doanh nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao.  

- Công tác thu, chi ngân sách Nhà nước: được tập trung chỉ đạo ngay từ 

đầu năm với nhiều biện pháp quyết liệt, tổ chức quản lý các nguồn thu phát sinh, 

thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước 

thực hiện 51.700 tỷ đồng, đạt 215,42% so với dự toán tỉnh giao, đạt 38,01% so 

với Nghị quyết HĐND huyện, tăng 217,33% so với cùng kỳ; (trong đó, thu từ 

đấu giá đất 34,2 tỷ đồng; thu ngân sách không bao gồm tiền đấu giá đất được 

17,5 tỷ đồng, đạt 65,3% dự toán). Quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán 

được giao, tổng chi ngân sách ước thực hiện 236.390 triệu đồng, đạt 64,1% dự 

toán, tăng 18,3% so với cùng kỳ; chi ngân sách đã đáp ứng được chi tiền lương, 

các khoản có tính chất lương, chi trả trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho các 

đối tượng; chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực 

quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội. Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng thực hiện theo khối lượng hoàn thành và kế hoạch vốn được bố trí. 

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội  

 - Về Giáo dục: Hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 theo đúng 

thời gian quy định, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đổi 

mới công tác quản lý, dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường kiểm 

tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành; tiếp tục duy trì và nâng cao kết 

quả phổ cập giáo dục; đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc 

gia, sáu tháng đầu năm công nhận lại 02 trường học đạt chuẩn quốc gia (Trường 

Tiểu học xã Đình Lập và Trường THCS thị trấn Đình Lập). Thực hiện tốt 

chương trình sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, chuẩn bị các điều kiện cho thay sách 

giáo khoa lớp 3 và lớp 7. Tổ chức các hội thi đối với học sinh, giáo viên (thi viết 
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chữ đẹp, khoa học kỹ thuật, đấu trường Toán học Vioedu, giao lưu Tiếng Việt 

của chúng em,..) và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên; tham gia 

hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đại hội TDTT của ngành giáo dục đạt nhiều 

kết quả tích cực: cấp Tiểu học: tại Hội thi giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” 

dành cho học sinh dân tộc thiểu số đạt giải Ba toàn đoàn; thi Trạng Nguyên 

Tiếng Việt cấp tỉnh đạt 04 giải Nhất; 03 giải Nhì; 06 giải Ba; 14 giải Khuyến 

khích; thi Tin học trẻ cấp tỉnh: đạt 01 giải Nhì; Thi IOE (Tiếng Anh) cấp tỉnh: 

đạt 02 giải Nhất; 04 giải Nhì; 02 giải Ba; 03 giải Khuyến khích (trong đó có 01 

học sinh lọt vào tốp 5 toàn tỉnh); thi IOE cấp quốc gia đạt 01 huy chương bạc;  

cấp THCS: thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa đạt 03 giải Ba và 04 giải 

Khuyến khích. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 trong trường học. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022 và tuyển sinh các cấp học năm học 2022-2023. 

- Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình: Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; ngành y tế thực hiện tốt công 

tác chuyên môn, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân. Tăng cường 

công tác kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, duy trì chế độ trực 

thường xuyên, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường 

công tác điều trị tại tuyến xã, huyện nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giảm bớt 

chi phí cho người bệnh; công tác kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh, an toàn thực 

phẩm thường xuyên được quan tâm; triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU 

ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới; không để xảy ra ngộ 

độc thực phẩm trên địa bàn huyện. Tích cực tuyên truyền nhân dân tham gia bảo 

hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ BHYT là 94,75%. Việc mua sắm, cung ứng, quản lý, sử 

dụng thuốc, vật tư y tế thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế và các văn 

bản quy định của nhà nước. Tổ chức Lễ phát động phong trào "Toàn dân tham 

gia BHYT, BHXH".  

- Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân, tham gia các Lễ hội do tỉnh tổ chức; Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 

của nhà nước, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; công tác xây 

dựng nông thôn mới; công tác tuyển quân; phòng chống cháy rừng; phòng 

chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-

19. Công tác gia đình, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” luôn được quan tâm; nhân rộng mô hình thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang. Bố trí kinh phí cho đầu tư xây dựng, sửa chữa các nhà 

văn hóa thôn, nâng tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn lên 78,76%, tăng 3,2% 

so với cuối năm 2021. Duy trì thời lượng tiếp, phát sóng các chương trình của 

Trung ương, của tỉnh; sản xuất các chương trình, chuyên mục, tin bài phát trên 

hệ thống truyền thanh truyền hình địa phương. Tổ chức xong Đại hội TDTT 
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huyện lần thứ 9 năm 2021 và tham gia các môn thi đấu của Đại hội TDTT cấp 

tỉnh. Tham gia các cuộc thi, lễ hội do tỉnh tổ chức 

- Thực hiện chính sách xã hội: Thực hiện các chế độ, chính sách đối với các 

đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời, đầy đủ, đúng 

chế độ. Tổ chức thăm, tặng quà, chuyển quà của các cấp, các ngành, đoàn thể và 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cho các đơn vị lực lượng vũ trang, 

UBND các xã biên giới, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu và các gia đình 

chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán với tổng số 3.568 suất quà, trị giá 

2.122 triệu đồng. Tổ chức cứu trợ, hỗ trợ 9.030 kg gạo trong dịp tết Nguyên đán 

cho tổng số 175 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận, chuyển 7.245 kg 

gạo cứu đói giáp hạt cho 139 hộ gia đình. Công tác giảm nghèo được triển khai 

tích cực, tổng số hộ nghèo năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều) là 563 hộ, 

chiếm 7,54% giảm 4,72% so với năm 2020. Ban hành kế hoạch đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ. 

 3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; 

chống buôn lậu, gian lận thương mại 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022, tổ chức thanh tra được 

03 cuộc (đã ban hành kết luận 02 cuộc, 01 cuộc đang thanh tra trực tiếp), với 

nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống 

tham nhũng, quản lý đất đai; qua thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần 

nghiêm túc rút kinh nghiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý tài 

chính và xử lý sai phạm về kinh tế, số tiền 74,949 triệu đồng.  

- Duy trì và thực hiện thường xuyên lịch tiếp công dân theo quy định, 6 

tháng đầu năm, tổng số lượt công dân được tiếp là 19 lượt riêng lẻ, với 18 vụ 

việc công dân đến kiến nghị, phản ánh (không phát sinh khiếu nại, tố cáo), so 

với cùng kỳ giảm 04 lượt, 06 vụ việc. 

- Tổng số đơn quản lý trong kỳ là 117 đơn kiến nghị, phản ánh (trong đó, 

năm 2021 chuyển sang là 02 đơn, tiếp nhận trong kỳ 115 đơn), giảm 24 đơn so 

với cùng kỳ. Qua phân loại, có 116 đơn đủ điều kiện xử lý, 01 đơn không đủ 

điều kiện xử lý (đơn không có địa chỉ người viết đơn); trong đó, đơn thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan hành chính cấp huyện, xã là 112 đơn, đã giải 

quyết được 93/112 đơn, đạt 83,04%, đang tiếp tục xem xét, giải quyết 19 đơn. 

Đơn không thuộc thẩm quyền và được chuyển, hướng dẫn công dân gửi đơn đến 

cơ quan khác giải quyết là 04 đơn theo thẩm quyền. 

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng; chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2022; tiếp tục rà soát xây dựng, bổ sung và công khai quy 

chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị, nhằm góp 

phần phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo 

tính công khai dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện công 

khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với 
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cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản 

công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các tiêu chuẩn, chế độ, 

định mức chi tiêu ngân sách. Hoàn thiện báo cáo kê khai tài sản, thu nhập theo 

quy định; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ban hành kế hoạch và 

thực hiện huyển đổi vị trí việc làm đối với công chức, viên chức theo Nghị định 

59/2019/NĐ-CP. 

 4. Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác 

tư pháp. 

- Ban hành kế hoạch khắc phục những điểm còn hạn chế về cải cách hành 

chính và chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI và các văn bản triển khai thực hiện 

công tác cải cách hành chính năm 2022; thực hiện quy định về đơn giản hóa thủ 

tục hành chính trên địa bàn huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, 

xã cơ bản thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết thủ tục hành chính theo quy 

định; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn niêm yết công 

khai các thủ tục hành chính; thống kê, rà soát, cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ 

tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế. Tiếp tục thực hiện 

chương trình chuyển đổi số theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Ban hành các kế hoạch và triển khai thực hiện công tác Tư pháp năm 

2022; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao 

nhận thức pháp luật cho công dân. Hoạt động chứng thực, đăng ký và quản lý hộ 

tịch tại cấp huyện, cấp xã được duy trì thường xuyên, phục vụ tốt, đáp ứng nhu 

cầu chứng thực của nhân dân trên địa bàn theo quy định. Công tác tự kiểm tra, rà 

soát văn bản, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được quan tâm. Đẩy mạnh công 

tác hòa giải ở cơ sở, tổng số vụ hòa giải thành 43/96 vụ, hòa giải không thành 49 

vụ, đang xem xét giải quyết 04 vụ. Tiếp tục xây dựng Tổ hòa giải điển hình tiên 

tiến; quan tâm công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 5. Công tác Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác đối 

ngoại 

- Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quốc 

phòng, quân sự địa phương; ban hành các Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ quốc phòng địa phương năm 2022; tổ chức trực chỉ huy, trực ban tác chiến, 

các lực lượng thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp 

tuần tra giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia. Thực hiện 

công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu giao, tổ 

chức Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Rà soát, 

quy hoạch đất để xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, chốt dân quân 

thường trực; quy hoạch các công trình trong căn cứ chiến đấu của huyện. Tiếp 

tục thực hiện Đề án 237 của UBND tỉnh về xây dựng lực lượng và thực hiện 

chính sách đối với LLDQTV giai đoạn 2021-2025. Tổ chức tập huấn, huấn 

luyện DQTV, dân quân binh chủng theo kế hoạch. Tổ chức hội thao Trung đội 

dân quân cơ động năm 2022 
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- Tình hình an ninh chính trị ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra; 

tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; 

kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh trái phép. Trật tự an toàn xã hội được 

đảm bảo; trong dịp tết Nguyên đán trên địa bàn huyện không xảy ra các vụ cháy 

nổ, mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

công tác cấp, quản lý CCCD, quản lý cư trú, làm sạch dữ liệu trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo 

an toàn giao thông, tai nạn giao thông không xảy ra. Triển khai thực hiện Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản về công tác đối ngoại năm 

2022. Phối hợp nắm tình hình, thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, giữ vững 

an ninh chính trị khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên 

giới quốc gia; thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện về pháp lý trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc. 

 IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM VỤ VỀ 

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

 1. Công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến 

 - Tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin các gương điển hình 

tiến tiến trong các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị khi tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hoặc kế 

hoạch công tác của đơn vị chủ động lồng ghép nội dung khen thưởng tại Hội 

nghị nhằm tuyên dương những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc để mọi 

người cùng học tập. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện các gương điển 

hình tiên tiến, tiêu biểu, cụ thể:  

 - Trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiêu biểu có tập thể Đồn Biên 

phòng Chi Lăng; Khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Đình Lập và 

các cá nhân như thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, nhân viên Quân y, Đồn Biên 

phòng Chi Lăng; thiếu tá Trịnh Dương Kiều, nhân viên Đội Vận động quần 

chúng, Đồn Biên phòng Bắc Xa đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đình Lập và đã được UBND tỉnh 

tặng Bằng khen. 

 - Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Có cô giáo Hoàng Thị Hồng Hiệu, 

trường Trung học cơ sở thị trấn Đình Lập nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ 

thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, ôn luyện cho đội tuyển thi 

học sinh giỏi cấp tỉnh của trường đạt nhiều thành tích cao; thầy giáo Đỗ Thế 

Tùng, giáo viên trường PTDTBT THCS xã Lâm Ca, đạt giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh, được trang thông tin Thi đua, Khen thưởng tỉnh viết bài để tuyên truyền về 

nghị lực vươn lên trong cuộc sống; em Mã Nhật Minh, học sinh trường Tiểu học 

thị trấn Đình Lập, liên tục các năm đều đạt học sinh giỏi, đạt giải Nhì khối 5 

toàn tỉnh Kỳ thi cấp tỉnh - thành phố Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet 

dành cho học sinh phổ thông năm học 2021 - 2022; em Nguyễn Trung Hải, 

Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập, đạt giải Nhì thi Tin học trẻ cấp tỉnh; em 
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Nguyễn Tuấn Thiện, học sinh trường THCS thị trấn Đình Lập Đã đạt giải Nhì 

cấp huyện, giải Ba cấp tỉnh  môn Tiếng Anh, Đạt giải Nhì Khối 9 cấp tỉnh Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi lớp 9, Huy chương  Bạc Khối 9 cấp Quốc gia Kỳ thi IOE năm 

học 2021-2022… Qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tấm gương điển 

hình trong lao động, sản xuất, công tác, học tập và chiến đấu được phát hiện, nêu 

gương kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện đến cán bộ, 

quần chúng nhân dân. 

 - Trong phát triển kinh tế hộ gia đình, tiêu biểu có hộ gia đình bà Hoàng 

Thị Phương, thôn Bình Thái, xã Thái Bình phát triển kinh tế đồi rừng kết hợp 

với chăn nuôi mang lại thu nhập cao khoảng 300 triệu/năm; gia đình ông Hoàng 

Văn Dòng, thôn Kéo Cấn, xã Bắc Xa phát triển sản xuất lâm nghiệp như trồng 

thông và khai thác nhựa thông, trồng hồi, trồng sa nhân mang lại thu nhập cao 

khoảng 300 triệu đồng/1 năm, gia đình ông Phan Biên thùy, khu 5 thị trấn Đình 

Lập, kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm tạo việc làm thường xuyên cho 10 

lao động với mức thu nhập 7 triệu đồng/tháng, hàng tháng trừ các khoản chi phí 

thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm, gia đình luôn tích cực tham công tác xã 

hội, công tác từ thiện,…  

 2. Công tác tham mưu triển khai thực hiện về thi đua, khen thưởng 

của huyện 

 Để tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo kịp thời, hiệu 

quả, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch, phát động phong 

trào thi đua, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đến 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt các 

phong trào thi đua trong năm như: Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước 

chung tay xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua giảm nghèo không để ai bị 

bỏ lại phía sau, phong trào thi đua doanh nghiệp Đình Lập hội nhập và phát triển, 

phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Đình Lập thi đua thực 

hiện văn hóa công sở”; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phong trào thi 

đua thực hiện tốt chỉ thị 05/CT-TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đình 

Lập…. 

 3. Công tác tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua 5 huyện Biên giới 

 Là thành viên của cụm thi đua 5 huyện Biên giới, UBND huyện Đình Lập 

đã phối  hợp cùng với các đơn vị thành viên trong cụm thi đua thực hiện ký kết 

giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua 5 huyện Biên giới 

năm 2022. 

 4. Kết quả công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 

 Qua các phong trào thi đua, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện đã lựa 

chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị cấp trên khen thưởng, kết 
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quả:  được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác; tặng cờ thi đua cho 02 đơn vị; 

công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể. UBND huyện 

công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 185 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cơ sở cho 11 cá nhân, danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 30 tập thể; 

tặng Giấy khen cho 69 cá nhân, 23 tập thể và 05 nông dân, người lao động có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước và 

nhiệm vụ công tác năm 2021; tặng Giấy khen cho 42 tập thể, 76 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Trong 6 tháng đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đình Lập đã 

tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo phát động các phong trào thi thường xuyên, thi đua 

theo đợt, theo chuyên đề. Các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua của huyện căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã cụ thể hóa các nội dung phát động phong 

trào thi đua,  triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức các tầng lớp Nhân dân. 

Qua các phong trào thi đua, đã chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, từ đó đã kịp thời động 

viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi 

đua, thực sự là động lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn 

huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện; tích cực phổ biến 

Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức phát 

động nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; gắn các 

phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh.  

- Các cụm thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức ký kết giao 

ước thi đua theo nội dung, trình tự. Phong trào thi đua đã được các cấp uỷ, 

chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong huyện quan tâm tổ chức triển 

khai thực hiện. 

 2. Hạn chế  

 - Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với cơ quan thường 

trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện đôi khi chưa chặt chẽ; chế độ thông 

tin, báo cáo của một số đơn vị chậm so với thời gian quy định ảnh hưởng đến 

việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Một số cụm thi đua triển khai 

các văn bản tổ chức thực hiện công tác thua, khen thưởng trong đơn vị còn chậm 

so với thời gian quy định. 

 - Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại một số các cơ 

quan, đơn vị thường xuyên biến động, từ đó chất lượng tham mưu cho cấp ủy, 
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chính quyền tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng còn có 

phần hạn chế. 

 - Công tác nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến đã được quan tâm 

thực hiện, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao. 

 3. Nguyên nhân 

 - Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thi 

đua, khen thưởng; việc gắn công tác thi đua, khen thưởng với các chỉ tiêu, kế 

hoạch Nhà nước ở đơn vị chưa cụ thể, thiết thực. 

- Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn 

vị đều là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, việc học tập nghiên cứu các văn 

bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng chưa sâu, ảnh hưởng đến 

công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và theo dõi phong trào thi đua, khen 

thưởng của các đơn vị. 

- Việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa từ các mô hình sản xuất, kinh doanh 

nhỏ lẻ còn gặp nhiểu khó khăn về thị trường, từ đó việc nhân rộng các mô các 

mô hình sản xuất gặp nhiều khó khăn. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; Quyết định 

của UBND tỉnh; Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. 

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành trong các cơ quan, đơn vị và tới mọi tầng lớp Nhân dân; 

tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp 

của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện các 

phong trào thi đua. 

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các 

đơn vị, các cụm thi đua đề kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ 

chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.  

4. Coi trọng phát hiện, duy trì và bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình sản 

xuất, kinh doanh giỏi, có hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến gương người tốt, việc 

tốt; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng 

công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích và 

khen thưởng đột xuất kịp thời, chú trọng khen thưởng các điển hình là cá nhân, 

hộ gia đình làm kinh tế giỏi, người trực tiếp lao động sản xuất. 

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
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1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; 

coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các phong trào thi đua và 

công tác khen thưởng. 

3. Tiếp tục tuyên truyền Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng 

dẫn thi hành bằng nhiều hình thức và biện pháp phù hợp; mở lớp tập huấn bồi 

dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán 

bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức triển khai kịp 

thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời nghiên cứu xây dựng và ban 

hành các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của huyện, làm cơ 

sở cho các đơn vị thực hiện.  

4. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương 

khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong phong trào thi 

đua. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận:                                                                              
- Sở Nội vụ;   

- TT Huyện ủy;                   

- TT HĐND huyện;                 

- UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, 

Tràng Định, Lộc Bình;                                                                                                                                                                                

- CT, các PCT UBND huyện;    

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

                      Tô Thị Hiến 
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