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Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022,  

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, 

ngay từ đầu năm 2022, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã xác định công tác thi đua, khen 

thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến, khơi dậy 

và phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong toàn 

Ban hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Tham 

mưu tổng hợp. Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, 

công tác khen thưởng của cơ quan, đồng thời hướng dẫn triển khai đến các 

phòng chuyên môn, công chức đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các 

phong trào được duy trì thường xuyên, đáp ứng yêu cầu công tác đề ra. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo Ban, Hội đồng thi đua của Ban đã 

ban hành các văn bản chỉ đạo các hoạt động về thi đua, khen thưởng như: Phát 

động phong trào thi đua năm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2022; Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022; Kiện toàn Hội đồng thi 

đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến; phát động thi đua chuyên đề Đẩy mạnh 

cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 

2025; tham gia ký kết giao ước thi đua với Khối thi đua các cơ quan tham mưu 

tổng hợp của tỉnh Cao Bằng. 

Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo công chức chủ động, tích cực nghiên cứu đề 

xuất các đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp hữu ích, những mô hình hay nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan. 

Việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời 

tại Ban luôn được thực hiện nghiêm túc. 

2. Sự phối hợp của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể 

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan thường xuyên phối 

hợp, trao đổi và thống nhất trong các hoạt động, phong trào thi đua khen thưởng 

của Ban nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 
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Các nội dung thi đua đã được các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức, 

người lao động Ban Dân tộc nghiêm túc thực hiện, hưởng ứng nhiệt tình, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội 

1.1. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính 

sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 Tổ chức công bố Quyết định thanh tra và triển khai thực hiện hoạt động 

thanh tra về kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2018 đến năm 2021 tại huyện Bảo Lâm theo 

kế hoạch. 

 Tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện 

kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo kế hoạch số 124-KH-TU ngày 

25/3/2022 của Tỉnh ủy; công văn số 185/TTr-GSKT ngày 07/4/2022 của Thanh 

tra tỉnh Cao Bằng. 

Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, công 

tác theo dõi tình tình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công 

tác pháp chế, các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng năm 2022; chủ động nắm 

theo dõi, tình hình đời sống sản xuất và tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc; tiếp nhận thông tin, xử lý các ý kiến, tổng 

hợp tình hình dư luận xã hội trong vùng đồng bào dân tộc. 

1.2. Công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ và các bộ, ngành Trung ương. Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì tham mưu UBND 

tỉnh và trực tiếp ban hành các báo cáo, Quyết định, kế hoạch văn bản hướng dẫn 

chỉ đạo thuộc lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo qui 

định; tổ chức xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác năm của Ban và kế 

hoạch thực hiện chi tiết của từng chính sách làm căn cứ thực hiện đánh giá mức 

độ hoàn thành công tác chỉ đạo của Ban và của từng phòng ban chuyên môn. 

Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng, làm tốt công 

tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện có hiệu 

quả các chính sách dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh  tế - xã hội ở địa phương và thực hiện tốt công tác giảm nghèo, 

xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai tuyên truyền các nội dung thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thông tin về tình hình thời sự trong nước và 

triển khai một số văn bản pháp luật mới ban hành cho toàn thể công chức, người 

lao động. 
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 Ban Dân tộc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung, chủ động, 

nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung 

ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; 

các Chương trình, Kế hoạch công tác của Ủy ban Dân tộc, của Tỉnh ủy, của Hội 

đồng nhân dân (HĐND) và UBND tỉnh. Hằng tháng tổ chức các cuộc họp giao 

ban định kỳ lãnh đạo chủ chốt và các cuộc họp đột xuất khác để kịp thời xem 

xét, chỉ đạo thực hiện hiệu quả và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá 

trình nhiệm vụ được giao. 

1.3. Kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong việc thực hiện các chính sách dân tộc 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện 

các chính sách dân tộc ngay từ đầu năm, bám sát theo nhu cầu thực tế địa phương. 

Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho cơ sở khi triển khai 

thực hiện các chính sách dân tộc, cố gắng đảm bảo đúng tiến độ giải ngân và 

mục tiêu kế hoạch giao của năm. 

1.4. Đánh giá kết quả việc thực hiện các chính sách dân tộc 

- Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg: Thực hiện cấp báo cho 

người có uy tín được 207.896 tờ báo các loại, kinh phí thực hiện 683,84 triệu 

đồng. Các huyện, thành phố tổ chức thăm ốm 27 trường hợp, kinh phí thực hiện 

21,6 triệu đồng; thăm viếng 08 trường hợp, kinh phí thực hiện 4 triệu đồng; tổ 

chức cung cấp thông tin thời sự 01 cuộc cho 195 đại biểu người uy tín tham gia. 

- Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg: Đã tổ chức được 04 lớp có 221 

học viên tham gia cụ thể: 03 lớp đối tượng 4 có 116 người tham gia là cán bộ 

không chuyên trách xã, thôn, xóm trên địa bàn tỉnh và 01 lớp đối tượng 3 có 95 

người là công chức xã, phường, thị trấn. Hoàn thành 100% so với kế hoạch. 

- Thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg: Tham mưu chỉ đạo cấp huyện tiếp 

tục lồng ghép triển khai, tuyên truyền đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao 

nhận thức, ý thức thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Dân số - kế hoạch hóa 

gia đình, Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng 

giới... xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào 

dân tộc thiểu số, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp 

phần nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong 6 

tháng đầu năm 2022, phát sinh 47 cặp tảo hôn xảy ra tại huyện Bảo Lạc và 

huyện Hà Quảng. 

 - Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg Phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự 

lãnh đạo của đảng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Cao Bằng và đã 

được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp HĐND cuối tháng 5/2022. Tham mưu cho 
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UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến 

hành rà soát, bổ sung số liệu xây dựng kế hoạch chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp với 

các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh dự kiến phân bổ vốn cho các 

Sở, ngành và các huyện thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025. 

 - Thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về 

công tác Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hòa An, 

Thạch An tỉnh Cao Bằng năm 2022 cho 145 người là công chức các xã và người 

có uy tín trên địa bàn. Phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình và UBND 

huyện Hà Quảng lựa chọn địa điểm xây dựng cụm pano tuyên truyền về công 

tác Bình đẳng giới. 

- Thực hiện quyết định 414/QĐ-TTg Tham mưu UBND tỉnh ban hành 

quy chế quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu công tác dân tộc 

tỉnh Cao Bằng số 09/2022/QĐ-UBND ngày 06/4/2022. Tiếp tục theo dõi, tổng 

hợp và đôn đốc các đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin Cơ 

sở dữ liệu công tác dân tộc. Đến ngày 10/6/2022 toàn tỉnh có 04 đơn vị cấp tỉnh 

và 06 đơn vị cấp huyện đã hoàn chỉnh việc cập nhật, gửi dữ liệu về Ban Dân tộc. 

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết hoạt động 

xây dựng Diễn đàn đối thoại công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

1.5. Công tác cải cách hành chính 

- Cải cách thể chế: Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Uỷ ban Dân tộc 

hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách về công tác dân tộc thực hiện các 

chính sách kịp thời và đúng quy định. 

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Thực hiện niêm yết công khai thủ 

tục hành chính tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của Ban đúng 

quy định theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đăng tải đầy đủ TTHC trên Trang thông tin 

điện tử của Ban Dân tộc và kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia để tạo điều kiện 

thuận lợi cho cá nhân tổ chức thực hiện TTHC. Thông báo danh mục TTHC của 

Ban Dân tộc thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của 

tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND. Tiếp tục triển khai hệ thống 

một cửa liên thông tới toàn thể công chức, thực hiện giải quyết TTHC trên phần 

mềm hệ thống đảm bảo đúng quy định. 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước: Công tác cải cách tổ 

chức bộ máy là nội dung luôn được Lãnh đạo Ban quan tâm, chỉ đạo sát sao. Chỉ 

đạo thực hiện nghiêm việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, 

nhiệm vụ của Ban và các phòng Dân tộc huyện theo tinh thần Thông tư số 

01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban đã ban hành 

văn bản và tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn 

trực thuộc Ban để thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Thông 
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tư số 01/2021/TT-UBDT và Quyết định số 06/QĐ-UBND tỉnh. Thực hiện tốt 

công tác quy hoạch cán bộ, đánh giá, phân loại, xây dựng nguồn cán bộ đảm bảo 

tính kế thừa liên tục và ổn định. 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Công tác 

đào tạo và phát triển đội ngũ công chức luôn được quan tâm, coi trọng nhằm nâng 

cao trách nhiệm, đạo đức công vụ và nghiệp vụ của công chức. Việc bố trí công 

chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình 

và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan. Ban đã xây dựng Kế hoạch số 

1128/KH-BDT ngày 30/12/2021 đào tạo bồi dưỡng công chức năm 2022 với nhu 

cầu là 09 công chức tham gia các lớp đào tạo, bổi dưỡng. Trong 6 tháng đầu năm 

2022, Ban đã cử 05 lượt người tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do 

Trung ương và tỉnh tổ chức, trong đó có 02 cán bộ tham gia tập huấn về đổi mới 

sáng tạo; 01 cán bộ tham gia tập huấn ATTT mạng: Đào tạo Thạc sỹ: 01 người; 

Trung cấp chính trị: 01 người. 

- Hiện đại hóa nền hành chính: Ban Dân tộc luôn xác định hiện đại hóa 

hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nói chung, 

đẩy mạnh thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số 

nói riêng là một trong những nội dung trọng tâm, góp phần đổi mới, nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban. Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính, duy trì thực hiện có 

hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông. Thực hiện trao đổi văn bản điện 

tử qua phầm mềm quản lý văn bản và điều hành với cơ quan, đơn vị trong tỉnh, 

các văn bản đi đã thực hiện quy trình xử lý điện tử và có chữ ký số. Tất cả công 

chức thực hiện thường xuyên và sử dụng thành thạo hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành. 6 tháng đầu năm 2022, Ban đã nhận 3.284 văn bản đến và ban hành 

728 văn bản đi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, 100% 

văn bản điện tử sử dụng chữ ký số. Các phòng chuyên môn và lãnh đạo Ban đều 

sử dụng hòm thư công vụ trong việc thực hiện công tác chuyên môn. Trang 

thông tin điện tử của Ban thường xuyên cập nhật tin tức kịp thời và cung cấp 

đầy đủ thông tin theo quy định. 6 tháng đầu năm 2022, đã đăng tải 07 tin hoạt 

động và 168 văn bản chỉ đạo lên Trang thông tin điện tử của Ban. Tiếp tục duy 

trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 vào các hoạt động của Ban. Ban hành Kế hoạch chất lượng và Mục 

tiêu chất lượng năm 2022 đảm bảo về thời gian và chất lượng. 

2. Kết quả thực hiện 03 phong trào thi đua trọng tâm: “Cao Bằng 

chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát 

triển”, “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

Trong năm 2022, Ban Dân tộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt 

03 phong trào thi đua trọng tâm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách của Đảng và nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn 

mới, về chính sách cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và Chương trình 
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mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 

của cán bộ, công chức cùng chung tay vì người nghèo. 

Đối với phong trào xây dựng Nông thôn mới: Ban Dân tộc tiếp tục hỗ trợ 

và giúp đỡ xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang trong quá trình thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo sự phân 

công của UBND tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 

27/6/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

Hưởng ứng phong trào thi đua, cán bộ, công chức, người lao động Ban 

đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng tới các đối tượng 

hộ nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội. Đóng góp và ủng hộ các loại Quỹ 

do UBND tỉnh và tổ chức đoàn thể các cấp phát động với tổng số tiền là 8,5 

triệu đồng, trong đó: Nộp ủng hộ Quỹ Hỗ trợ Nông dân là 3 triệu đồng; nộp ủng 

hộ quỹ Bảo trợ trẻ em là 3 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ Ban Dân tộc thăm hỏi các 

gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An với trị 

giá 2,5 triệu đồng. 

3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua chuyên đề do cơ quan, đơn 

vị, địa phương phát động:  

Ban Dân tộc đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức thi đua 

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

cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025”.  

Các Phong trào thi đua đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong Ban 

Dân tộc, tạo động lực, ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực 

tiễn của công chức, người lao động góp phần thúc đẩy, khuyến khích các phòng 

chuyên môn, các cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành các nhiệm vụ được giao 

với kết quả cao nhất. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh giao cho Ban Dân tộc. 

- Kết quả phong trào thi đua cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở 6 tháng đầu năm 2022: Phong trào thi đua được cán bộ, công chức Ban 

Dân tộc nghiêm túc thực hiện. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của 

cán bộ, công chức Ban Dân tộc đã đi vào nền nếp. Cán bộ, công chức chấp hành 

nghiêm các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của công chức 

trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các 

công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt văn hóa giao 

tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân đảm bảo chuẩn mực của công chức; 

Có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; nghiêm chỉnh 

chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, chủ động phối hợp trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật phát ngôn. Công tác quản lý cán bộ có nhiều đổi mới, 

công tác tổ chức bộ máy biên chế có sự sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí 

việc làm phát huy được năng lực của công chức, làm việc hiệu quả; nhận thức 

của công chức về kỷ cương kỷ luật, văn hóa công vụ đối với từng công chức 

được nâng lên rõ rệt. Đồng thời đơn vị đã thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan 

đạt tiêu chuẩn văn hóa, cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự.  
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 - Kết quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với 

chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025”: Thực hiện phong trào thi 

đua, Lãnh đạo Ban đã chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC, chuyển đổi số nhằm 

nâng cao nhận thức của công chức, người lao động về sự cần thiết và tính cấp 

thiết của CCHC, chuyển đổi số trong cơ quan. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thi 

đua xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng rộng rãi 

CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc của cơ quan. 

Phong trào thi đua đã phát huy được tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của các tập 

thể, cá nhân tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác 

CCHC gắn với chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng 

của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan. Đội ngũ công chức khai 

thác, sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản iOffice trong việc điều hành và quản 

lý văn bản, ứng dụng phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT 

iGate) có hiệu quả; TTHC mức độ 4 được tiếp nhận và xử lý trực tuyến; Thường 

xuyên cập nhật thông tin hoạt động và các văn bản của ngành, công khai thông tin 

thuộc chức năng quản lý trên Trang thông tin điện tử thành phần của cơ quan; 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 có tích hợp liên thông với 

các hệ thống phần mềm văn phòng điện tử hiện nay (ioffice, iGate…) tại cơ 

quan; công chức Ban có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích, mang tính mới, tính 

thực tế, có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, tạo 

đột phá trong công tác đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số. 

4. Hoạt động của khối thi đua 

Ban đã tham gia đầy đủ các hoạt động do Trưởng khối tổ chức, cụ thể: 

Chấm điểm thi đua cơ quan gửi Khối thi đua tổng hợp; góp ý dự thảo Báo cáo 

tổng kết công tác TĐKT năm 2021 của Khối Thi đua; tham dự Hội nghị tổng kết 

công tác thi đua, khen thưởng của khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp 

năm 2021; đăng ký thi đua và ký kết Giao ước thi đua khối tham mưu các cơ 

quan tham mưu tổng hợp năm 2022; góp ý Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, góp 

ý dự thảo Kế hoạch hoạt động chung của Khối thi đua và Kế hoạch triển khai 

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua. 

III. CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, BIỂU DƯƠNG VÀ NHÂN 

RỘNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN  TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 

CỦA ĐƠN VỊ 

Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng điển 

hình tiên tiến được Ban Dân tộc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Ban hành kế 

hoạch số 379/KH-BDT ngày 04/5/2022 của Ban Dân tộc về xây dựng và nhân 

rộng mô hình điển hình tiên tiến năm 2022. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác 

thi đua; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua; gương người tốt, việc tốt, 

nhân rộng điển hình tiên tiến được ban triển khai qua các cuộc Họp giao ban, 
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quan thông tin điều hành ioffice và Trang thông tin điện tử của Ban. Ban đã lựa 

chọn và giới thiệu 04 gương điển hình tiên tiến (01 tập thể và 03 cá nhân) về Ban 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng. 

IV. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC ĐƠN THU KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (Nếu có) 

Hiện nay, Ban chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực thi đua, khen thưởng. 

V. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG (Số liệu tính đến 15/6/2022) 

1. Khen thưởng của Chủ tịch nước 

- Danh hiệu Vinh dự Nhà nước: không có. 

- Huân chương: không có. 

2. Khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ 

- Cờ thi đua của Chính phủ: không có. 

- Bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: không có. 

3.  Khen thưởng cấp tỉnh: 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc. 

- Chủ tịch UBND tỉnh khen tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" 

cho 01 Tập thể 

4. Khen thưởng cấp cơ sở: Ban đã khen thưởng cho 03 tập thể và 23 cá nhân. 

- Tập thể lao động tiên tiến: 03 tập thể. 

- Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở": 01 cá nhân (trong đó không có cá 

nhân là lao động trực tiếp). 

- Danh hiệu "Lao động tiên tiến": 22 cá nhân (trong đó 14/22 chiếm 

63,6% cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo). 

- Tặng giấy khen của Trưởng ban: cho 08 cá nhân. 

VI. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Hội đồng TĐKT của cơ quan được củng cố, kiện toàn, ban hành Quy chế 

tổ chức hoạt động thi đua của Ban. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban triển khai các 

phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phong 

trào thi đua trong toàn thể công chức, người lao động; kịp thời khen thưởng, 

biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. 

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Lãnh đạo Ban luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, coi 

đây là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn thách thức để 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Do đó công tác thi đua, 
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khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào việc 

hoàn thành các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022. Nhận thức của công 

chức, người lao động được nâng lên rõ rệt. Công tác tham mưu trong lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo chất 

lượng và hiệu quả.  

Các phong trào thi đua yêu nước được sự tham gia hưởng ứng nhiệt của 

công chức, người lao động; khơi dậy được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự 

cường và phát huy được tính năng động sáng tạo của tập thể, cá nhân trong đơn vị. 

2. Hạn chế 

- Ban Dân tộc số lượng công chức, người lao động ít, lại không có đơn vị 

trực thuộc nên việc triển khai các hoạt động, phong trào bề nổi để lan tỏa chưa thật 

sự nổi bật. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền 

và đoàn thể trong việc thực hiện và phát động phong trào thi đua, khen thưởng. 

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ công chức nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết xây 

dựng tập thể vững mạnh. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua đối với 

CBCC trong cơ quan. 

 

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 CÔNG TÁC THI ĐUA, 

KHEN THƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

và thực hiện các chủ trưởng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

thi đua, khen thưởng. 

2. Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh 

phát động; tổ chức tốt các hoạt động hướng tới Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh. 

3. Chú trọng phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất gắn 

liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh nhằm phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch năm 2022. 
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II. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHẰM NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức triển khai và 

thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động 

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", hướng tới 

mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự  điều hành quyết liệt và 

nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan trong 

lãnh đạo, chỉ đạo phát động, tổ chức phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen 

thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. 

3. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời. 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh 

Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Dân tộc; 

- Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

- Khối thi đua các cơ quan TMTH; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn của Ban; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

      KT. TRƯỞNG BAN 

     PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hà Văn Vui 
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