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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua năm 2022 

 

Năm 2022, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026. Dự báo 

tình hình kinh tế của thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn, phục hồi chậm do đại dịch 

Covid-19, đặt ra những thách thức cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

huyện. Để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, 

UBND huyện ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 với các nội 

dung chủ yếu sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của phong trào thi đua theo tư 

tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, 

lòng tự hào dân tộc; tinh thần đoàn kết, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ 

trang và nhân dân trong tỉnh nỗ lực và trách nhiệm, hăng hái thi đua lao động sản xuất, 

học tập, rèn luyện tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị, 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra góp phần thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2022.  

- Phát hiện, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi 

đua, từ đó nhân rộng và lan tỏa trong toàn xã hội. 

 2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải tiếp tục tập trung hướng vào giải quyết những vấn đề 

khó, phức tạp, những vấn đề thực tiễn cuộc sống đòi hỏi phải có sự thay đổi và sáng tạo. 

Cần phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ngành 

nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với các 

nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể của các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương 

mình. 

- Việc phát động thi đua phải liên tục, sâu rộng; có trọng tâm, trọng điểm tạo động 

lực lôi cuốn mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và 

nhân dân lao động trong huyện tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua; kết 

hợp chặt chẽ giữa thực hiện 2 phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi 

đua theo chuyên đề (đợt), kết thúc đợt thi đua phải đánh giá, sơ kết, biểu dương, khen 

thưởng.  

- Việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích; 

công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh, khen 

thưởng có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương và cộng đồng xã hội.  
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II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Thi đua triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ; 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương; UBND tỉnh Ninh Bình và UBND huyện 

phát động gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phát động các phong trào thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, trước mắt là phát 

động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh 

Bình, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính; quyết tâm chỉ đạo duy trì và cải thiện 

hơn nữa thứ hạng các chỉ số đánh giá về cải cách hành chính các cấp, nhất là chỉ số về 

đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước; nâng cao tỷ lệ hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến.  

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm 

cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Thi đua 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác; 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tư duy của các cấp lãnh đạo, cơ quan quản lý nhà 

nước, chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội 

ngũ cán bộ sâu về chuyên môn, sát cơ sở, có tinh thần cống hiến, linh hoạt, tư duy mở; 

quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ đúng nghĩa. 

3. Thi đua đẩy mạnh việc triển khai Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa theo 

hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2022-2025. Mở rộng diện tích các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh 

tế cao. Chủ động, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất và 

bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển và giới thiệu sản phẩm OCOP. Chỉ 

đạo phát triển chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn sinh học. Tiếp tục chỉ đạo 

các xã huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu hết 

năm 2022 có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Khánh Thịnh, Khánh Thượng) và 

05 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.  

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển CN-TTCN, thu hút đầu tư vào các điểm 

công nghiệp đã quy hoạch. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ. 

Tiếp tục xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa của huyện; khuyến 

khích các doanh nghiệp phát triển ngành nghề mới thu hút lao động. 

5. Khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, thi đua phấn 

đấu hoàn thành vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tăng cường công tác quản 

lý chi ngân sách, thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. 

Quan tâm tạo điều kiện cho ngân hàng và các quỹ tín dụng trên địa bàn huyện hoạt động 

kinh doanh đảm bảo theo quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. Tăng 

cường theo dõi, kiểm soát không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.  

6. Thi đua xây dựng và phát triển văn hoá-xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Triển khai tổ chức các 

hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh 

của Chủ tịch HCM. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá”. Thi đua thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, 
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chất lượng học sinh giỏi. Duy trì chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện tốt xã hội hóa 

giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường học. Phấn đấu đến 

hết năm 2022, có thêm 06 trường học đạt chuẩn Quốc gia (mức độ 2).  

Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo 

đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với tình hình, 

điều kiện của huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống 

dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; kiên quyết xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh. Chủ động chuẩn 

bị các điều kiện ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, tiếp tục kiểm soát 

chặt chẽ người về từ vùng dịch; tổ chức tốt công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, 

cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục 

vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo 

hiểm y tế, thực hiện hiệu quả lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tổ chức lồng ghép và thực 

hiện hiệu quả các chương trình y tế, dân số. Đảm bảo mức giảm tỷ lệ sinh 0,1‰ hằng 

năm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi giảm còn 9,8%.  

Thi đua thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động và 

du học nghề, năm 2022 phấn đấu tạo việc làm cho 2.000 lao động, trong đó xuất khẩu 

lao động 150 người. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 

nghề, gắn với giải quyết việc làm, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 54,8%. 

7. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Tăng 

cường, củng cố khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 

ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực 

lượng vũ trang; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng 

phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn 

chặn, kiềm chế, giảm thiểu các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không để 

hình thành các “điểm nóng”. Xây dựng môi trường an ninh an toàn, thúc đẩy các hoạt 

động đối ngoại. 

8. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tập trung quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn 

bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Huyện 

ủy; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ 

thống chính trị; phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của huyện.  
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu 

nước, 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 gắn với thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025).  

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, vai trò quản lý nhà nước của các 

cấp chính quyền, phát huy năng lực vận động quần chúng của các đoàn thể nhân dân đối 

với công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của 

cán bộ, đảng viên; mỗi cơ quan, mỗi đơn vị cần xác định công tác thi đua, khen thưởng 

là nhiệm vụ chính trị quan trọng; mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần xác định tư 

tưởng thi đua, phấn đấu hết mình trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công 

tác về mọi mặt, hoàn thiện bản thân, hướng tới chuẩn mực đạo đức chức danh nghề 

nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững 

mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Kiên định thực hiện “mục tiêu kép” - vừa kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19, vừa duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; 

phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đẩy mạnh cải 

cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung nâng 

cao các chỉ số cải cách hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là 

các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp, sản xuất bị gián đoạn do tác động của dịch 

COVID-19 gây ra; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế.. Phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

tạo sự chuyển biến mạnh trong phong trào thi đua; hướng công tác thi đua, khen thưởng 

vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những 

nhiệm vụ khó, vấn đề bức xúc, nổi cộm để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

4. Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ 

trong công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và 

biểu dương, khen thưởng trong các phong trào thi đua. Bình xét khen thưởng đảm bảo 

chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, chất 

lượng công tác làm thước đo để tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội. Chú trọng biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có tinh thần 

sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm hay, biểu dương gương 

người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng, tạo 

sức lan toả rộng khắp, từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong khối thi đua của huyện căn cứ nhiệm 

vụ được giao, tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, 
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nhiệm vụ năm 2022, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của 

huyện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện vào dịp sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết 

công tác thi đua khen thưởng năm 2022 (qua Phòng Nội vụ). Các cơ quan, đơn vị bình 

xét, khen thưởng theo thẩm quyền khi sơ, tổng kết phong trào thi đua; lựa chọn, đề nghị 

cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua 

vào dịp tổng kết năm theo phân bổ chung của huyện. Văn bản phát động thi đua của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về đơn vị khối trưởng năm 2022, đồng thời gửi về 

Phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) chậm 

nhất ngày 30/02/2022 để tổng hợp làm căn cứ xét thi đua năm 2022.  

2. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng vận động 

đoàn viên, hội viên, nhân dân phát huy vai trò chủ động, tích cực tham gia hưởng ứng 

các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh 

vực của cơ quan, địa phương và của mỗi gia đình.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 

huyện, Cổng thông tin điện tử huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên 

truyền, giới thiệu gương điển hình trên các lĩnh vực, kịp thời nêu gương để mọi người 

học tập làm theo. 

4. Phòng Nội vụ giúp UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các phong trào 

thi đua, công tác khen thưởng. Định kỳ tổng hợp báo cáo việc tổ chức triển khai trên địa 

bàn huyện. Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

các phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến; thẩm định thành tích khen thưởng 

theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức 

phát động và triển khai các phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu năm, tập trung 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, trong quá trình triển khai thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn, các khối thi đua kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để phối hợp 

giải quyết./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ban Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đồng chí thành viên HĐTĐKT huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các khối thi đua của huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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