
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 
Số:         /UBND-NV 

V/v tổng kết phong trào thi đua lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 190 

năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 

30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 

9/2021). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Nghi Xuân, ngày      tháng 11 năm 2021 

           

 Kính gửi: 

           - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

          - UBND các xã, thị trấn. 

     

Thực hiện Văn bản số 06/HĐTĐKT ngày 12/11/2021 của Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 

- 9/2021); để tổ chức tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua, UBND huyện 

yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức tổng kết việc thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021) 

bằng những hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Tổng hợp kết quả thực hiện đợt thi đua theo 08 nội dung trọng tâm và 

tiến độ thực hiện các công trình phần việc chào mừng (có đề cương báo cáo kèm 

theo) báo cáo UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 16/11/2021. 

- Khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh 

(9/1991 - 9/2021), cụ thể như sau: 

1. Tiêu chuẩn chung 

1.1. Đối với tập thể: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua và các hoạt động xã 

hội; nội bộ đoàn kết, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các thành 

viên trong tập thể; có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu (theo các tiêu chuẩn 

cụ thể), trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập 

tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021). 

1.2. Đối với cá nhân: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực 

tham gia và có nhiều đổi mới sáng tạo, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện 

phong trào thi đua, được cơ quan, đơn vị, địa phương xét, chọn. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể 

2.1  Đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

a. Đối với tập thể 
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* Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Đến thời điểm đề nghị khen thưởng (31/10/2021) phải hoàn thành trên 

80% tất cả chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2021. Hoàn thành 100% công 

trình, phần việc đăng ký thực hiện chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 

năm tái lập tỉnh. 

- Các đơn vị cấp huyện, cấp xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh phải 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng tiến độ thời gian.  

- Triển khai phong trào xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với 

bảo vệ môi trường; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển hiệu quả các loại hình 

kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, vườn đồi và cây lâm nghiệp. 

- Kiểm soát tốt, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh Covid-19; 

đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và khôi phục phát 

triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

- Thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện giải pháp đồng bộ, tháo gỡ vướng mắc, 

quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn 

toàn tỉnh; trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có chủ trương đầu tư 

của tỉnh, các dự án trọng điểm. Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 

từ 80% trở lên. 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc cấp huyện có thành tích tiêu biểu xuất sắc 

trong tham mưu thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua. 

 b. Đối với cá nhân 

- Trực tiếp tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách đã ban hành; các 

giải pháp, nhóm giải pháp hoặc sáng kiến để thực hiện có hiệu quả một trong các 

nhóm nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND 

tỉnh, Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện và mang lại 

kết quả cụ thể đối với ngành, địa phương, đơn vị; 

- Các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong tham mưu thực hiện 

các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh theo Kế hoạch 

số 122/KH-UBND ngày 16/4/2021 và Công văn số 5780/UBND-VX ngày 

27/8/2021 của UBND tỉnh. 

- Là điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua tại địa phương, 

đơn vị và có đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện phong trào thi đua. 

2.2. Đối với Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

a. Đối với tập thể 

* Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Đến thời điểm đề nghị khen thưởng (31/10/2021) phải hoàn thành trên 

70% tất cả chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2021. Hoàn thành 100% công 

trình, phần việc đăng ký thực hiện chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 

30 năm tái lập tỉnh. 
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- Các đơn vị cấp xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu, đô thị văn minh phải hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng tiến 

độ thời gian.  

- Triển khai phong trào xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với 

bảo vệ môi trường; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển hiệu quả các loại hình 

kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, vườn đồi và cây lâm nghiệp. 

- Kiểm soát tốt, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh Covid-19; 

đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và khôi phục phát 

triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

- Thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện giải pháp đồng bộ, tháo gỡ vướng mắc, 

quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn 

huyện; trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có chủ trương đầu tư của 

tỉnh, huyện, các dự án trọng điểm. Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 

đạt từ 70% trở lên. 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc cấp huyện có thành tích tiêu biểu xuất sắc 

trong tham mưu thực hiện hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua. 

 b.  Đối với cá nhân 

- Trực tiếp tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách đã ban hành; các 

giải pháp, nhóm giải pháp hoặc sáng kiến để thực hiện có hiệu quả một trong các 

nhóm nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND 

tỉnh, Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện và mang lại 

kết quả cụ thể đối với ngành, địa phương, đơn vị; 

- Các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong tham mưu thực hiện 

các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh theo Kế hoạch 

số 122/KH-UBND ngày 16/4/2021 và Công văn số 5780/UBND-VX ngày 

27/8/2021 của UBND tỉnh. 

- Là điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua tại địa phương, 

đơn vị và có đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện phong trào thi đua. 

3. Quy trình xét chọn, số lƣợng và hồ sơ đề nghị khen thƣởng. 

- Các địa phương, đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tậm tại Chương trình số 

04/CTr-UBND ngày 06/01/2021 và 08 nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch số 54/KH-

UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 

23/3/2021 của UBND huyện để xét chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu đảm bảo 

điều kiện, tiêu chuẩn nên trên.  

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Đối với cấp huyện: đề nghị 01 tập thể, 01 cá nhân (nếu có);  

- Đối với cấp xã: đề nghị 01 tập thể, 01 cá nhân (nếu có);  

* Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

- Đối với cấp xã: Mỗi đơn vị đề nghị không quá 01 tập thể, 01 cá nhân (nếu 

có); 
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- Đối với các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các tổ chức chính trị 

xã hội, các doanh nghiệp, trường học thuốc các khối thi đua của huyện xét đề 

nghị không quá 01 tập thể, 01 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen 

thưởng (nếu có). 

Giao phòng Nội vụ tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện xét trình Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện xem xét khen 

thưởng. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện (qua Trung tâm hành chính công huyện) trước ngày 16/11/2021. 

* Lưu ý: Không xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các 

tập thể, cá nhân trong năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về 

phong trào thi đua chuyên đề có thời gian dưới 03 năm và Chủ tịch UBND huyện 

tặng Giấy khen về phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2021. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCTUBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

          

 

 

 

Bùi Việt Hùng 
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021) 
 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đợt thi đua. 

2. Kết quả thực hiện. 

(căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị báo cáo kết quả của 

đợt thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm cấp bách của ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương và phù hợp với nội dung thi đua tại Kế hoạch số 

54/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 39/KH-UBND 

ngày 23/3/2021 của UBND huyện) 

3. Kết quả thực hiện các công trình, phần việc chào mừng 

(biểu kèm theo) 

4. Khó khăn, vướng mắc 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT. 

1. Kiến nghị. 

2. Đề xuất. 

 
 

 



DANH SÁCH 
Công trình, phần việc chào mừng chào mừng kỷ niệm 

 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021) 

 (Kèm theo Báo cáo số        ) 

 

TT 

 
Đơn vị đăng ký Tên công trình (phần việc) 

Tổng 

vốn đầu tƣ 

(Tr.đồng) 

Thời gian thực hiện Tiến độ 

hoàn thành 

(%) 
Ngày khởi 

công 

Ngày hoàn 

thành 
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