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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 580 /BC-UBND               Văn Đức, ngày  22  tháng 11  năm 2021
           

BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi đua năm 2021

Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2020. Năm 2021, UBND 
phường Văn Đức tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh 
việc thực hiện Chương trình công tác năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. 
Với những thành tích đã đạt được UBND phường báo cáo công tác thi đua năm 
2021 với những nội dung cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, PHÁT ĐỘNG THI ĐUA.
1. Công tác tổ chức triển khai.
Trên cơ sở kế hoạch được ban hành, UBND phường đã đề ra các nội 

dung, chỉ tiêu, mục tiêu thi đua cụ thể và các giải pháp thực hiện; yêu cầu mỗi 
cán bộ, công chức, phải tiếp tục chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua phát động phong trào thi đua, 100% cá 
nhân đã thực hiện tốt việc đăng ký thi đua năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2020, 
hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2021 như: thực hiện 
phong trào thi đua chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm  
2021; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ 
đạo các ngành đoàn thể thực hiện tốt tổng kết phong trào thi đua yêu nước và 
công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn 2015- 2021. Gắn công tác thi đua khen 
thưởng với nhiệm vụ CCHC.

Đảng ủy, UBND phường cùng với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã 
quan tâm chỉ đạo và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng 
trong toàn thể cán bộ, công chức, ngay từ đầu năm gắn với các phong trào, các 
cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể, chính trị trong cơ quan nhằm đẩy mạnh 
phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính 
trị gắn với tất cả các lĩnh vực công tác năm 2021.

2. Các tiêu chí thi đua.
- Trong thực hiện Chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: Đảng ủy, UBND phường tổ 
chức học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả theo đúng chủ trương của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Công tác tham mưu, ban hành văn 
bản chỉ đạo kịp thời thực hiện nhiệm vụ được giao; tình hình nội bộ đoàn kết và 
ổn định không có tập thể, cá nhân là lãnh đạo vi phạm kỷ luật, góp phần hoàn 
thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.
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- Trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế: Năm 2021, cùng với sự 
tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường đã hoàn thành các 
chỉ tiêu về kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng so với Kế hoạch đề ra. 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ tăng. 
Tổng thu ngân sách vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. 

- Trong thực hiện các chỉ tiêu về phát triển văn hóa – xã hội: Làm tốt 
công tác chính sách xã hội, năm 2020 tỷ lệ xét hộ nghèo áp dụng cho năm 2021 
giảm còn 2,19 %, rà soát theo tiêu chí mới áp dụng cho năm 2021là 1,74%; các 
chỉ tiêu về phát triển sự nghiệp y tế đều hoàn thành, các nhà trường giữ vững 
trường chuẩn quốc gia 3 cấp học. Nâng cao chất lượng cuộc vận động“Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì giữ vững danh hiệu 11/11 KDC văn 
hóa, 100% số thôn, khu dân cư có nhà văn hoá được hoạt động tốt, tỷ lệ hộ gia 
đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa năm 2021 đạt 98%. Thực hiện tốt quy chế 
việc, cưới việc tang và lễ hội.

- Trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội: 
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường cơ bản được giữ vững và ổn định; 
Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn 
dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội. Làm 
tốt công tác quốc phòng địa phương.

- Trong thực hiện cải cách hành chính: Trên cơ sở chỉ đạo, điều hành của 
UBND tỉnh, UBND thành phố và hướng dẫn của các sở, ban ngành chuyên môn 
của tỉnh, thành phố trong năm 2021 UBND phường đã triển khai công tác 
CCHC góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC tại địa phương. 
Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC vào đầu năm 
2021 đều được triển khai thực hiện có hiệu quả. UBND phường đã tổ chức hội 
nghị tổng kết công tác CCHC năm 2020 và triển khai Kế hoạch số 
488/KHUBND ngày 31 tháng 12  năm 2020 của UBND phường Văn Đức về cải 
cách hành chính năm 2021.Nội dung kế hoạch đã đề ra 26 nhóm nhiệm vụ chủ 
yếu cần tập trung thực hiện trong năm, hiện nay UBND phường đã hoàn thành 
các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cần thực hiện trong năm 2021. 

Cán bộ, công chức UBND phường được trang bị máy tính có kết nối 
internet để thực hiện nhiệm vụ (22/22 cán bộ công chức được trang bị đầy đủ 
máy vi tính có kết nối Internet đạt tỷ lệ 100%). Tất cả các bộ phận chuyên môn 
đều được trang bị máy in tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ 
chuyên môn được giao. Bố trí cơ sở vật chất, triển khai phần mềm 
https://motcua.haiduong.gov.vn của tỉnh đến cán bộ, công chức thuộc bộ phận 
một cửa của phường, 09 tháng đầu năm 2021 không có hồ sơ trễ hạn.

Việc xây dựng và duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quy 
trình ISO9001:2015 vào hoạt động quản lý nhà nước và kết quả thực hiện Kế 
hoạch của tỉnh, thành phố về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO9001:2015 tại UBND phường.

Cải cách tài chính công, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu 
quả các chế độ chính sách về tài chính ngân sách theo quy định, phân bổ ngân 
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sách để thực hiện các nhiệm vụ CCHC; ứng dụng phần mềm ký số giao dịch 
trực tuyến qua Kho bạc nhà nước và các phần mềm nghiệp vụ chuyên môn Kế 
toán. 

*) Công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC: Hội 
đồng thi đua khen thưởng phường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TĐKT ngày 
15/3/2021 về việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 
gắn với nhiệm vụ CCHC năm. 

- Trong thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí: Thực hiện tốt 
Luật Ngân sách Nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. giảm chi 
tiêu công, thực hiện tiết kiệm 10% các khoản chi ngoài lương. Sử dụng nguồn 
kinh phí thu tiền đất đúng quy định hiện hành. Thực hiện nghiêm túc công khai 
tài sản theo luật định, hiện công khai trong quản lý, sử dụng tài sản công theo 
quy định, và thực hiện công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu Quản lý tài sản 
công Tỉnh Hải Dương theo địa chỉ http://qlts.haiduong.gov.vn/ và thực hiện 
niêm yết, công khai tại đơn vị. Hoàn thành tốt kế hoạch thu –chi ngân sách nhà 
nước, ngân sách phường. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 
tiết kiệm, chống lãng phí, kế hoạch phòng chống tham nhũng trên địa bàn 
Phường Văn Đức năm 2021.

- Trong thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành, 
đào đạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và người lao động: UBND phường đã sử 
dụng phần mềm dùng chung gồm: Hệ thống phần mềm điện tử một cửa, một cửa 
liên thông, phần mềm quản lý văn bản Voffice. Đồng thời đã áp dụng phần mềm 
quản lý hộ tịch, hệ thống CSDL công chứng, chứng thực cho công chức Tư pháp - Hộ 
tịch; phầm mềm Misa cho Kế toán – Tài Chính, phần mềm quản lý cán bộ công cức cơ 
bản đã mang lại hiệu quả quản lý, xử lý công việc của công chức. Tiếp tục duy trì, áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. Thực 
hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của cấp trên.

- Trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh: Năm 2021, Đảng ủy, UBND phường triển khai thực hiện 
chuyên đề , đồng thời triển khai thực hiện chuyên đề theo quý và hàng tháng đều 
nêu gương điển hình tiên tiến.

- Trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Thi đua – Khen thưởng: Ngay từ 
đầu năm, UBND phường đã thực hiện việc ký giao ước thi đua của khối thi đua 
xã, phường; triển khai đăng ký thi đua đến các tổ chức, đoàn thể và cán bộ, công 
chức. Đồng thời triển khai kế hoạch thi đua – khen thưởng năm 2021, kiện toàn 
Hội đồng thi đua khen thưởng và ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên Hội đồng thi đua khen thưởng. Làm tốt chế độ báo cáo, hồ sơ khen thưởng 
đúng quy định, cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng về công tác thi đua, 
khen thưởng theo sự triệu tập của cấp trên.

3. Đăng ký danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng.
Căn cứ kế hoạch phát động và các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua, trên cơ sở kế 

hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020, UBND phường, cá nhân các đồng chí cán 
bộ, công chức đăng ký danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 
2021 như sau:

http://qlts.haiduong.gov.vn/
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- Phấn đấu 100% công chức hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao.

- Phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
- Tổ chức Công đoàn đạt "vững mạnh xuất sắc"; cơ quan đạt danh hiệu 

"Cơ quan văn hoá".
- Điểm đăng ký thi đua: phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 

và đăng ký đạt 95/100 điểm.
4. Kết quả đạt được trong việc nhân rộng điển hình tiên tiến.
Thông qua việc tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua, 

năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng của UBND phường Văn Đức đã đạt 
được những kết quả quan trọng. Khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh 
các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức; đội ngũ công chức đã 
không ngừng phát huy trí tuệ, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng 
cao chất lượng công tác tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý 
trên tất cả các lĩnh vực công tác; tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể thao sôi nổi nhân các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn 
của cả nước và của địa phương.

Phong trào phát triển kinh tế: Các cá nhân điển hình tiên tiến như ông 
Trần Văn Mạnh, KDC Khê Khẩu, ông Nguyễn Văn Thu –KDC Vĩnh Long,  
gương điển hình tiên tiến trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản 
với số tiền thu nhập bình quân 800-900 triệu/năm; Ông Phùng Văn Hạnh KDC 
Kênh Giang với nghề vận tải thủy  thu nhập bình quân 520 triệu đồng/năm; Ông 
Đồng Thế Quê, KDC Khê Khẩu gương điển hình tiên tiến trong làm kinh tế giỏi 
với nghề chăn nuôi gà đồi tổng thu nhập sấp sỉ 1.5 tỷ đồng/năm đã được 
HĐTĐKT thành phố tặng giấy khen gương điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 
2015-2021. 

 Lĩnh vực Văn hóa – xã hội: Duy trì đạt chuẩn về y tế, 3/3 trường giữ 
vững danh hiện trường chuẩn Quốc gia, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục 
thể thao phát triển rộng khắp trong toàn phường. 11/11 KDC có nhà văn hóa, 
các sân thể thao đươc XHH ngày càng tăng. 

Phong trào thi đua, khen thưởng đã cổ vũ, động viên khích lệ tinh thần 
của cán bộ, công chức, cá nhân, nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Kết quả đạt được.
Cấp ủy và Lãnh đạo phường thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 

chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tích 
cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, hưởng ứng, tham gia các phong 
trào thi đua do phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố phát động;

Tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, có 
hiệu quả, việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn luôn gắn 
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liền với các phong trào thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động 
viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích 
xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước;

Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác động tích cực vào việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã đạt được nhiều thành tích thiết 
thực do có sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, khắc phục 
mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần 
thắng lợi vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt chương 
trình công tác năm.

2. Hạn chế và nguyên nhân.
Công tác thi đua khen thưởng chuyên đề thực hiện chưa được thường xuyên; 

việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để kịp thời 
khuyến khích, động viên, thúc đẩy phong trào của ngành còn hạn chế.

Phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng 
đều, công tác thi đua tuy đã có nhiều tiến bộ hơn, song vẫn còn chậm đổi mới 
hình thức và nội dung cũng như biện pháp tổ chức phong trào thi đua để phù hợp 
với từng giai đoạn và nhiệm vụ cụ thể.

Công chức phụ trách, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng là kiêm 
nhiệm, phụ trách nhiều nhiệm vụ công tác khác nhau, nên thời gian dành cho 
công tác nghiên cứu, tham mưu phát động và cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá 
qua các phong trào thi đua, phát hiện nhân tố tích cực theo phong trào và định 
kỳ, chưa thường xuyên liên tục.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2021 của UBND phường Văn 
Đức./.

Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ;
- Trưởng khối thi đua;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
Chủ tịch

Nguyễn Văn Tuấn
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