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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2022 

1. Việc triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác thi 

đua, khen thưởng 

Trong năm 2022, UBND thành phố Cao Bằng đã tổ chức triển khai và 

ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác TĐKT gồm: 

1.1 Thực hiện 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 và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đơn vị đã phát động các phong trào thi 

đua và xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể:  

- Phát động thi đua số 87/PĐTĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND 

thành phố về thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; 

- Phát động thi đua số 407/PĐTĐ-UBND ngày 08/03/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng về Cao điểm 200 ngày, đêm lập thành tích chào 

mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (25/9/2012 – 

25/9/2022); 

- Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 06/05/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng về Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành 

chính gắn với chuyển đổi số thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025; 

- Phát động thi đua số 765/PĐTĐ-BCĐ ngày 18/4/2022 của Ban chỉ đạo 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

về phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2022; 

- Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng; 

Qua triển khai thực hiện đã có kết quả tích cực trong việc nâng cao chất 

lượng công tác thi đua, khen thưởng, từ đó tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị, 

các xã, phường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố. 

1.2. Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và 
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Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 về quy chế thi đua, khen 

thưởng tỉnh Cao Bằng đơn vị đã ban hành văn bản thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn toàn thành phố, cụ thể: 

- Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng về Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; 

- Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND thành phố 

Cao Bằng về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố Cao Bằng; 

- Kế hoạch số 162/KH-HĐTĐKT ngày 27/5/2022 của Hội đồng thi đua 

khen thưởng thành phố Cao Bằng về Kế hoạch công tác của Hội đồng thi đua, 

khen thưởng năm 2022; 

- Công văn số 1178/UBND-NV ngày 01 tháng 6 năm 2022 của UBND 

thành phố Cao Bằng về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt 

động Cụm giao ước thi đua các huyện Miền Đông năm 2022; 

- Thông báo số 414/TB-TĐKT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng 

thi đua khen thưởng thành phố Cao Bằng về thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ 

khen thưởng thành tích công tác năm học 2021 - 2022; 

- Hướng dẫn số 2714/HD-UBND ngày 16/9/2022 của UBND thành phố 

Cao Bằng về Tổng kết khen thưởng 200 ngày, đêm lập thành tích chào mừng Kỷ 

niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (25/9/2012 - 

25/9/2022); 

- Công văn số 2274/UBND-NV ngày 21/7/2022 của UBND thành phố 

Cao Bằng về việc đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và giới 

thiệu gương điển hình tiên tiến; 

- Công văn số 2052/UBND-NV ngày 31/8/2022 của UBND thành phố 

Cao Bằng về việc lựa chọn gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; 

- Công văn số 2589/UBND-NV ngày 27/10/2022 của UBND thành phố 

Cao Bằng về việc lựa chọn gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; 

2. Việc tổ chức triển khai các hoạt động của các khối, cụm giao ước 

thi đua của thành phố Cao Bằng 

Trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương, trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của cụm, khối 

(gồm 8 khối, 01 cụm) thi đua thành phố đã được triển khai tích cực và đạt được 

nhiều kết quả, tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

trong tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 

Việc tổ chức và triển khai các hoạt động của cụm, khối thi đua đã tạo nên 

phương thức thi đua đa dạng, phong phú và là một nội dung quan trọng, không 

thể thiếu trong quá trình triển khai tổ chức phong trào thi đua. Đây cũng là điều 

kiện tốt để lãnh đạo các các ngành, cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa về trách 
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nhiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, huy động 

được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham 

gia, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh của địa phương. 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, hoạt động của các cụm, khối 

thi đua còn có những bất cập, hạn chế: Chất lượng hoạt động của cụm, khối thi 

đua còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu; việc xây dựng nội dung tiêu chí thi 

đua, bình xét, chấm điểm trong cụm, khối chưa thống nhất, một số nội dung, tiêu 

chí thi đua và cơ cấu điểm còn chưa phù hợp; một số chỉ tiêu định tính, chung 

chung, khó kiểm tra, thẩm tra, gây khó khăn trong đánh giá, bình xét, chấm điểm 

giữa các thành viên trong khối; việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của 

các cụm, khối thi đua chưa thường xuyên; việc bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu 

để đề nghị tặng Cờ thi đua hoặc các hình thức khen thưởng ở một số cụm, khối 

thi đua còn có biểu hiện hình thức, mang tính luân phiên…  

3. Kết quả triển khai các phong trào thi đua 

3.1. Phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội (Phong trào thi đua 
thường xuyên) 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2022, ngay từ đầu năm 

UBND thành phố đã tổ chức thực hiện theo nội dung phát động thi đua số 

87/PĐTĐ-UBND ngày 12/01/2022, kết quả đạt được: Tính đến ngày 

15/11/2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thu được: 240,533/403 tỷ 

đồng, đạt 59,7% KH do UBND tỉnh giao, đạt 42,6% KH do HĐND thành phố 

giao. Phần thu cân đối ngân sách thành phố được hưởng (không bao gồm tiền sử 

dụng đất) theo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách là: 136,142/234,05 tỷ 

đồng, đạt 58,2% kế hoạch giao. Chi thường xuyên đến ngày 15/11/2022 đạt 

235,517 triệu đồng, đạt 61,38% dự toán. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến 

ngày 15/11/2022: được 59,9/330,6 tỷ đồng, đạt 18,1% kế hoạch vốn giao. Trong 

đó: Vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 giải ngân 5,0/106,1 tỷ đồng, đạt 

4,8% kế hoạch vốn giao; Vốn kế hoạch năm 2022 giải ngân 54,9/224,5 tỷ đồng, 

đạt 24,5% kế hoạch vốn giao. 

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) tháng 11 đạt: 31,557 tỷ đồng; 

11 tháng đầu năm đạt 316,062/363,5 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm. Trong đó: 

Hộ cá thể đạt: 174,062 tỷ đồng; Hợp tác xã đạt: 142,00 tỷ đồng. 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung thực hiện chương trình nông thôn 

mới đảm bảo duy trì và nâng cao các tiêu chí theo kế hoạch; chỉ đạo lập hồ sơ 

đối với các Dự án, Kế hoạch phát triển sản xuất cộng đồng; thành lập Tổ thẩm 

định Thành phố đối với các dự án, Kế hoạch phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2022; điều chỉnh chỉ tiêu phát 

triển kinh tế xã hội (lĩnh vực xây dựng nông thôn mới) năm 2022; hoàn thiện Hồ 

sơ Kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn nái sinh 
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sản theo hướng an toàn sinh học và trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định 

Hồ sơ theo quy trình. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ, định hướng các đơn vị xây dựng 

sản phẩm OCOP đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định; xây dựng Kế 

hoạch đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và triển khai thực hiện nguồn vốn 

được giao cấp Thành phố trong năm 2022. 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức 

khỏe của Nhân dân. Công tác khám bệnh, chữa bệnh được duy trì thực hiện tốt 

với 32.630 lượt, tính riêng tháng 11 năm 2022 tổng số lượt khám bệnh chung 

3.800 lượt, vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa đảm bảo phòng 

chống dịch bệnh COVID-19. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thường 

xuyên, hiệu quả, luôn đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng, thực hiện 

đúng các quy định trong chương trình tiêm chủng. Công tác duy trì tiêu chí 

Quốc gia về Y tế xã được duy trì thường xuyên, tỷ lệ dinh dưỡng nhẹ cân trẻ em 

dưới 5 tuổi là 10,50%. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự 0,8 - 0,9% và giảm tỷ suất 

sinh 0,04%0.  

Thực hiện tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn đưa người 

Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép; dự án cấp 

căn cước công dân gắn chíp điện tử đảm bảo tiến độ thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; không có hoạt động nổi cộm 

về an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 07 

vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 07 đối tượng; Phát hiện, bắt giữ 06 vụ/10 đối 

tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; khởi tố 12 vụ/19 bị 

can; phát hiện 01 vụ/01 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý hành 

chính 80.000.000đ. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 

thành phố vẫn diễn biến phức tạp, trong tháng đã xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông 

nghiêm trọng, làm chết 01 người, bị thương 01 người. Lực lượng công an thành 

phố vẫn duy trì công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao 

thông, qua đó phát hiện và xử phạt VPHC đối với 137 trường hợp vi phạm Luật 

giao thông đường bộ; tạm giữ 04 ô tô, 05 mô tô, tước giấy phép lái xe 33 trường 

hợp, thu số tiền phạt 377 triệu 900 nghìn đồng.  

3.2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ 

phát động 

a) Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng 
thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 

Thực hiện Kế hoạch số 2663/KH-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân UBND tỉnh Cao Bằng phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cao 

Bằng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại 

dịch COVID-19”. Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, tiếp tục yêu cầu các cơ 
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quan, đơn vị và các địa phương thực hiện tốt chỉ đạo của của Đảng, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố về phòng chống 

dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, 

hướng dẫn của Sở Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với thực 

tiễn của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố, đẩy 

nhanh tiến độ tiêm chủng vắc mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, xây dựng 

kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc 

lại lần 2 (mũi 4). Từ đầu tháng 4 năm 2022, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, số 

bệnh nhân khỏi ngày càng tăng, tuy nhiên từ tháng 8/2022 trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng số ca mắc mới có chiều hướng gia tăng do có nhiều biến chủng 

phụ của vi rút làm cho nhiều người tái nhiễm và nhiễm mới, tỷ lệ ca mắc 

COVID-19 tình trạng bệnh nặng tăng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất 

lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Công tác khám bệnh, chữa 

bệnh được duy trì thực hiện tốt với 32.630 lượt, tính riêng tháng 11 năm 2022 

tổng số lượt khám bệnh chung 3.800 lượt, vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác tiêm chủng mở 

rộng được duy trì thường xuyên, hiệu quả, luôn đảm bảo an toàn trong công tác 

tiêm chủng, thực hiện đúng các quy định trong chương trình tiêm chủng. Công 

tác duy trì tiêu chí Quốc gia về Y tế xã được duy trì thường xuyên, tỷ lệ dinh 

dưỡng nhẹ cân trẻ em dưới 5 tuổi là 10,50%. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự 0,8 - 

0,9% và giảm tỷ suất sinh 0,04%0.  

Kết quả thực hiện phong trào: Ủy ban nhân dân thành phố đã Phát động 

thi đua đặc biệt “Thành phố Cao Bằng đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua 

phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; tuyên truyền, phát hiện và 

nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua được thực hiện kịp thời, động 

viên khích lệ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch nhiều gian nan, khó 

khăn, thử thách, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để lực lượng nòng cốt trên trận 

chiến chống dịch tiếp tục đoàn kết, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vất 

vả, quyết tâm cùng nhau chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-

19. UBND thành phố tặng giấy khen cho 12 tập thể và 32 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và được Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Bằng khen cho 01 cá nhân. 

b) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung thực hiện chương trình nông thôn 

mới đảm bảo duy trì và nâng cao các tiêu chí theo kế hoạch; chỉ đạo lập hồ sơ 

đối với các Dự án, Kế hoạch phát triển sản xuất cộng đồng; thành lập Tổ thẩm 

định Thành phố đối với các dự án, Kế hoạch phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2022; điều chỉnh chỉ tiêu phát 

triển kinh tế xã hội (lĩnh vực xây dựng nông thôn mới) năm 2022; hoàn thiện Hồ 

sơ Kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn nái sinh 

sản theo hướng an toàn sinh học và trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định 

Hồ sơ theo quy trình. 
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Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ, định hướng các đơn vị xây dựng 

sản phẩm OCOP đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định; xây dựng Kế 

hoạch đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và triển khai thực hiện nguồn vốn 

được giao cấp Thành phố trong năm 2022. 

Công tác khen thưởng: Tặng giấy khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân có 

thành tích trong xây dựng xóm điểm nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 thành 

phố Cao Bằng: Nhân dân và cán bộ xóm Nam Phong 2, xã Hưng Đạo, thành phố 

Cao Bằng, Nhân dân và cán bộ xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, 

Ông Hoàng Cao Chương, Bí thư, Trưởng xóm Nam Phong 2, xã Hưng Đạo, 

thành phố Cao Bằng; Ông Nông Quốc Hoàn, Nông dân xóm 2, xã Chu Trinh, 

thành phố Cao Bằng... 

c) Phong trào thi đua“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 

Thực hiện Kế hoạch số 1755/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về triển khai thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam 

hội nhập và phát triển", UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai và 

thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ 

các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây 

dựng chính quyền liêm chính, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, khách 

quan hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và 

doanh nghiệp. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp, hợp tác xã theo chương trình của Trung ương, của tỉnh Cao Bằng. 

Tiếp tục xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh, Hợp 

tác xã hoạt động trên địa bàn. Thực hiện việc thay đổi, cấp đăng ký kinh doanh 

mới cho hợp tác xã và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo đúng quy định 

của pháp luật. Trong tháng thành lập mới 49 hộ kinh doanh với tổng số vốn 

đăng ký 9.212 triệu đồng. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với 44 hộ 

kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 740 triệu đồng. Thành lập mới 02 HTX đạt 

100% KH giao. 

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực tham gia phong trào thi đua 

và đạt được những kết quả tích cực. UBND thành phố Cao Bằng đã tổ chức gặp 

mặt và đối thoại giữa UBND thành phố với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trên địa bàn thành phố vào ngày 12/10/2022; nhiều doanh nghiệp, hợp tác 

xã đã tích cực thi đua đổi mới, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và 

đạt được những kết quả tích cực, tiêu biểu như: Công ty cổ phẩn Gốm xây dựng 

Nam Phong, Công ty Cổ phần xây dựng nền móng Thăng Long, Công ty TNHH 

Xây dựng và Thương mại Quang Thảo, Công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt, 

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thanh Kha... 

- Công tác khen thưởng: UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 27 đơn 

vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Biểu dương 25 tập thể, cá nhân đã có đóng góp 

tích cực trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng 

năm 2021, 2022: Công ty TNHH Nga Hải, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bất 
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động sản TNR Holdings Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Cao 

Bằng... 

d) Phong trào thi đua "Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai 

bị bỏ lại phía sau" 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc phát động phong trào thi đua "Cao Bằng chung tay vì người nghèo 

- không để ai bị bỏ lại phía sau", nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị trong việc thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, căn cứ chức 

năng nhiệm vụ, UBND thành phố đã xây dựng chương trình, phát động phong 

trào thi đua và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình và phát động phong 

trào thi đua "Thành phố Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ 

lại phía sau". Trong năm 2022, thành phố Cao Bằng đã đạt được những kết quả 

như sau: Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được quan tâm thực hiện, 

giai đoạn 2021 - 2022 đã hoàn thành hỗ trợ xây mới 19 nhà, kinh phí hỗ trợ 

1.804.525.000đ; sửa chữa 27 nhà với tổng kinh phí huy động hỗ trợ 

870.000.000đ.Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với 

người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành 

phố; triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), giải quyết tiêu chuẩn tiền ăn thêm ngày Thương 

binh - liệt sỹ 27/7/2022 kịp thời cho 24 thương bệnh binh nặng; tăng cường công 

tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, huy động mọi nguồn lực để duy trì ổn định hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn song song với việc thực hiện các quy định về 

phòng chống dịch bệnh COVID-19; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX 

gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được thực hiện đầy đủ. Giải 

quyết chế độ cho 05 thân nhân của người có công từ trần đề nghị hưởng trợ cấp 

tuất một lần, mai táng phí và trợ cấp hàng tháng. Triển khai thực hiện chính sách 

bảo hiểm y tế theo quy định: Gia hạn, cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho người có 

công, thân nhân người có công, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân 

tộc thiểu số, thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết chế độ 

điều dưỡng tại gia năm 2022 cho 291 người. 

e) Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” giai đoạn 2019-2025 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao 

Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở” do UBND tỉnh phát động, UBND 

thành phố đều đã ban hành Kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. 

Các nội dung trong kế hoạch bám sát kế hoạch của tỉnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, bổ sung vào quy chế các quy định về thái độ, 

trách nhiệm làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công sở, tổ chức thực hiện 

nghiêm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; công khai số điện thoại 
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đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các trường hợp vi phạm quy định 

về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính… Qua đó đã làm thay đổi cơ 

bản nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm và nghĩa 

vụ của mình; đổi mới phong cách, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm, ý 

thức chấp hành giờ giấc làm việc, văn hóa giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ, 

chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nhất là trong phục vụ nhân dân.  

3.3. Phong trào thi đua chuyên đề do Chủ tịch UBND tỉnh phát động  

a) Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được duy trì và 

có bước phát triển sâu rộng, cách thức tổ chức thực hiện với hình thức, nội dung 
phong phú, đa dạng, linh hoạt, sảng tạo, bám sát tình hình thực tế. 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ công an, UBND tỉnh , 

UBND thành phố đã ban hành Phát động phong trào thi đua số 765/PĐTĐ-

BCĐ ngày 18/4/2022, Chương trình công tác trọng tâm số 877/BCĐ ngày 

29/4/2022 tạo cơ sở trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua và xét 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào. 

Công an thành phố với vai trò thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, 

tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố (gọi tắt là Ban 

chỉ đạo 138 thành phố) đã tham mưu với Ban chỉ đạo ban hành các văn bản  để 

triển để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Cấp ủy, 

chính quyền địa phương đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và vai trò 

lãnh đạo đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; từ đó 

nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tham gia phong trào của các tầng lớp nhân 

dân, sự hiệp đồng, phối họp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành đoàn thế 

trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói riêng và thực 

hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nói chung.  

Kết quả Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho 07 tập thể và 13 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” năm 2022. 

b) Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” 

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" là một trong 

những phong trào thi đua được các cấp Hội nông dân trên địa bàn thành phố 

triển khai sâu rộng theo các văn bản quy định, tạo sức lôi cuốn, cổ vũ hội viên 

thi đua lao động sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

Các cấp Hội xác định thực hiện các nội dung của phong trào là nhiệm vụ trọng 

tâm hàng đầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, chú trọng đổi mới, 

nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thông tin về sản phẩm, thị trường 

tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức, nâng cao trình độ cho nông dân về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất, giúp Hội viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  
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Qua phong trào thi đua đã xuất hiện những gương nông dân điển hình 

tiên tiến, tiêu biểu: Ông: Nông Hoàng Khánh, tổ 1 phường Ngọc Xuân, thành 

phố Cao Bằng, Ông: Đoàn Tiến Dũng, tổ 2 phường Ngọc Xuân, thành phố Cao 

Bằng, Hộ gia đình bà Hoàng Thị Ngoan -Tổ 02, phường Hòa Chung, thành phố Cao 

Bằng, Hộ gia đình Ông Hoàng Quang Đới - Tổ 11, phường Đề Thám, thành phố Cao 

Bằng, Hộ gia đình Ông Nguyễn Tiến Dũng - Xóm 02, xã Vĩnh Quang, thành phố 

Cao Bằng.... 

c) Phong trào “Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển 

đổi số, giai đoạn 2021 - 2025” 

Để thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính giai 

đoạn 2021 - 2025, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý điều 

hành của cơ quan hành chính theo hướng phát huy hiệu lực, hiệu quả thông qua 

chuyển đổi số; gắn quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số với hiện 

đại hóa nền hành chính nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, UBND 

thành phố Cao Bằng phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính 

gắn với chuyển đổi số thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021 -2025 đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và Nhân dân 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng với khẩu hiệu “Thi đua đẩy mạnh cải cách 

hành chính gắn với chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng thực thi công 

vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai 

đoạn 2021 -2025”. Phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn 

thành phố tới các cơ quan, đơn vị, các xã, phường với các nội dung, hình thức 

phong phú, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người 

đứng đầu các địa phương, cơ quan, đoàn thể, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách 

hành chính, chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, 

người dân, doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của cải cách hành 

chính, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết 

thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước lấy người dân là trung tâm trong quá trình chuyển đổi số, 

mọi hoạt động của Chính quyền số đều hướng đến người dân, vì lợi ích của 

người dân, từng bước đưa công nghệ số vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế -

xã hội; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cộng, nâng cao chất lượng 

đời sống cộng đồng bằng cách ứng dụng hiệu quả công nghệ số; chú trọng tuyên 

truyền, phổ cập kỹ năng số cho người dân; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số theo 

từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; chú trọng hướng dẫn người dân tiếp 

cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước. 

Các phong trào thi đua khác được thành phố triển khai và thực hiện có 

hiệu quả như: phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cư”...thông qua các phong trào thi đua chuyên đề đã 

tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân 

phấn khởi ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị. Hưởng 

ứng phong trào thi đua trên địa bàn thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các 
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xã, phường đã tổ chức phát động các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, phù 

hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ được giao.  

4. Hoạt động của Hội đồng TĐKT thành phố 

Hội đồng TĐKT Thành phố gồm 15 thành viên gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó 

Chủ tịch và 12 thành viên; Các thành viên Hội đồng luôn được kiện toàn kịp 

thời và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ là bình xét, lựa chọn, đề nghị Chủ 

tịch UBND thành phố và cấp trên khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đủ 

điều kiện. Trong năm 2022, Hội đồng TĐKT đã tiến hành họp kịp thời để bình 

xét, đánh giá và đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố và cấp trên khen thưởng 

thành tích thực hiện công tác năm 2022 và đề nghị khen thưởng các chuyên đề 

cho các tập thể, cá nhân. 

Đồng thời, ngay từ đầu năm 2022, Hội đồng TĐKT thành phố đã phân 

công trưởng, phó trưởng khối thi đua của 09 khối, cụm thi đua thuộc thành phố 

và kịp thời kiện toàn các khối thi đua khi có sự thay đổi. Dưới sự chỉ đạo kịp 

thời của Hội đồng TĐKT thành phố, các khối thi đua luôn hoạt động hiệu quả và 

đảm bảo đúng theo Quy chế hoạt động của khối. 

5. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điển 

hình tiên tiến 

Đề tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả, từ các phong trào thi đua 

thường xuyên, chuyên đề do Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và thành phố phát 

động đã xuất hiện những gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cụ thể như: nông 

dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp thành phố; tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; công dân tích cực hưởng 

ứng các phong trào, các cuộc vận động; công dân có cách làm sáng tạo, mô 

hình hay trong sản xuất kinh doanh; tập thể, cá nhân có cách làm hay trong 

việc xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành đầy đủ Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong 

đó xác định rõ mục đích và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân 

rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; đồng 

thời cũng xác định rõ đối tượng, tiêu chí là điển hình tiên tiến; luôn quan tâm 

khuyến khích, tôn vinh điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân ở cơ sở, các 

cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Sau mỗi đợt thi đua, công tác sơ kết, 

tổng kết, bình xét khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng 

người, đúng thành tích. Qua đó lựa chọn các tập thể, cá nhân thực sự là những 

tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trên từng lĩnh vực của đơn vị nhằm tuyên 

truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu 

gương, học tập, nhân rộng trên địa bàn thành phố. 

Trong năm 2022 các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường đã đăng ký 11 tập thể và 20 cá nhân. Trên cơ sở đó, UBND Thành 
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phố đã lựa chọn 04 cá nhân là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất gủi 

UBND tỉnh. 

6. Việc triển khai lồng ghép công tác thi đua, khen thưởng trong các 

hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

Thực hiện hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND thành phố căn cứ đặc điểm 

tình hình của địa phương đã đề ra chủ trương kế hoạch thực hiện, đồng thời tổ 

chức tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan, gắn việc xây dựng, nhân 

rộng điển hình tiên tiến với công tác chuyên môn. Chỉ đạo phát hiện, bồi dưỡng, 

xây dựng gương điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong 

phú, đa dạng như: Lồng ghép thông qua các chương trình kỳ họp, hội nghị tổng 

kết, đặc biệt là lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 

14/5/2011 của Ban chấp hành Trung ương về“tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền trên các chuyên trang, 

chuyên mục của Đài Truyền thanh -Truyền hình thành phố; tuyên truyền phổ 

biến qua các hội nghị về thi đua, khen thưởng; trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của thành phố, viết và đưa trên 32 tin, bài, phóng sự tuyên truyền gương 

điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt phát sóng trên hệ thống truyền thanh của 

thành phố (thông qua các chương trình truyền thanh hàng ngày) và trên Trang 

thông tin tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố 

"caobangtv.gov.vn"; Trang thông tin điện tử UBND của thành phố Cao Bằng. 

Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng trong 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. 

7. Công tác thực hiện nộp hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh thông qua Dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 

UBND thành phố đã thực hiện việc nộp hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh thông 

qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. UBND thành phố đã giao dịch hồ sơ 

khen thưởng hoàn toàn trên môi trường mạng, nhận kết quả và nộp lệ phí qua 

bưu chính công ích rất tiện ích mà không cần phải đến trực tiếp tại Bộ phận Một 

cửa. Qua đó, việc nộp hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh thông qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho địa phương, giảm thời gian 

gửi và nhận hồ sơ; tăng tính công khai, minh bạch của các cơ quan cung cấp 

dịch vụ. 

8. Công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh 

vực thi đua, khen thưởng 

Trong năm 2022, UBND Thành phố không có đơn thư khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến lĩnh vực thi đua, khen thưởng.  

9. Kết quả khen thưởng năm 2021, 2022 

TT Danh hiệu, hình thức khen thưởng 
Số lượng tập thể cá nhân được khen 

thưởng hoặc đã đề nghị khen thưởng 
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Tập thể Cá nhân 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

I Khen thưởng có công với cách mạng     

1 
Huân, huy chương kháng chiến chống Pháp, 

Mỹ 
    

2 
Tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt nam 

anh hùng 
   01 

3 
Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều 

liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc 
    

II Khen thưởng cấp Nhà nước     

1 Cờ Thủ tướng Chính phủ 01 01   

2 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ  01 01  

3 Huân chương Lao động hạng nhất 01  01  

III Khen thưởng cấp tỉnh     

1 Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh 02 02   

2 Tập thể Lao động xuất sắc 18 9   

3 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh   02 04 

4 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 15 24 23 21 

IV Khen thưởng cấp huyện     

1 Tập thể lao động tiên tiến 36 32   

2 Chiến sĩ thi đua cơ sở   93 78 

3 Lao động tiên tiến   1.051 929 

4 Giấy khen chuyên đề 170 179 408 140 

5 Giấy khen đột xuất 03  09  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác TĐKT luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, 

chính quyền địa phương nên đã có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ, thống 

nhất trong quá trình triển khai, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu 

nước; 
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Công tác TĐKT tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tạo khí thế phấn 

khởi, hăng say trong CBCCVCNLĐ và các tầng lóp Nhân dân, góp phần chung 

tay phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội do tác động của dịch bệnh, thiên tai, 

phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố 

Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022) và thực hiện tốt Phong trào thi đua đặc biệt 

“Thành phố Cao Bằng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và 

chiến thắng đại dịch COVID-19”, tạo khí thế thi đua mới, khơi dậy và phát huy 

sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thi đua trong các ban, ngành, đoàn 

thể và Nhân dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 

2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII. Các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về TĐKT được thực hiện tốt. Trung tâm văn hóa và truyền 

thông thành phố đã tích cực tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua và 

biểu dương, tôn vinh các điến hình tiên tiến. Công tác khen thưởng kịp thời 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chất lượng công tác khen thưởng nhìn 

chung được nâng lên; đã chú trọng biểu dương, khen thưởng người trực tiếp 

lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, qua đó động viên tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tiếp tục phấn 

đấu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác TĐKT của thành phố còn 

một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Việc phát động phong trào thi đua ở một số đơn vị còn mang tính hình 

thức, chưa có chỉ tiêu, biện pháp cụ thể; một số đơn vị chưa thật sự quan tâm 

đến công tác TĐKT, có chương trình, kế hoạch phát hiện điển hình tiên tiến 

nhưng chưa có biện pháp để bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. 

- Đội ngũ công chức làm công tác TĐKT ở các đơn vị đều kiêm nhiệm 

nên nghiệp vụ chuyên môn về TĐKT còn hạn chế; 

- Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị chưa đảm bảo 

thời gian, nội dung báo cáo sơ sài, chưa nêu được kết quả cụ thể đạt được thông 

qua các phong trào thi đua. 

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Một số lãnh đạo đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác TĐKT nên 

sự lãnh, chỉ đạo chưa kịp thời; 

- Đội ngũ công chức phụ trách công tác TĐKT là kiêm nhiệm, thường 

xuyên thay đổi ở một số đơn vị nên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn 

chế. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023 

1. Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn thành phố. 

2. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT gồm: Kế 

hoạch thực hiện công tác TĐKT năm 2023; Phát động phong trào thi đua phấn 

đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch công 

tác năm 2023 của Hội đồng TĐKT thành phố; đăng ký tham gia thi đua năm 

2023 với tỉnh. 

3. Kiện toàn khối, cụm thi đua và thông báo trưởng khối, phó trưởng 

khối, cụm năm 2023; chỉ đạo các khối, cụm thi đua xác định chủ đề thi đua 

năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của từng cụm, 

khối và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. 

4. Thực hiện tốt công tác bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân năm 2022; 

5. Tập trung chỉ đạo công tác phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; 

tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến. 

6. Tăng cường công tác kiểm tra của Hội đồng thi đua, khen thưởng thành 

phố đối với cơ sở để kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo có hiệu quả các phong 

trào thi đua và công tác khen thưởng. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của 

UBND thành phố Cao Bằng./. 
  

Nơi nhận :  
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng; 

- TT Thành uỷ; 

- TT HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Thành viên HĐTĐKT TP; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Phòng Nội vụ TP; 

- Lưu: VT.    

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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