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BÁO CÁO 
tổng kết tình hình công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2016 

của cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh  
----- 

 

  Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 23/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy và Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
“Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016”; căn cứ các nội dung phát 
động thi đua năm 2016 của Khối Thi đua 6, Chi bộ, Thường trực Đảng ủy khối các 
cơ quan tỉnh đã chỉ đạo, triển khai đạt kết quả trong năm 2016, cụ thể như sau:
 I. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước 

  1. Quán triệt, xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

Đã tổ chức quán triệt  kịp thời Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 23/12/2015 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 18/01/2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016”, Quy 
chế số 03-QC/KTĐ6, ngày 23/3/2016 của Khối Thi đua 6 và các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, người lao 
động trong cơ quan; sau quán triệt, đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/ĐUK, ngày 
07/3/2016 về tổ chức các hoạt động thi đua năm 2016 và tổ chức phát động thi 
đua với những nội dung, thời gian cụ thể để thực hiện hoàn thành vượt mức 8 
nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
công tác năm 2016 do Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đề ra: Sau 
phát động và ký kết thi đua của Đảng ủy Khối, các ban, đoàn thể trực thuộc đều 
xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ công chức, người lao 
động để thực hiện; hàng tháng có đánh giá việc thực hiện thông qua sinh hoạt 
thường kỳ của cơ quan, các ban, đoàn thể trực thuộc. 

Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định của cơ quan được 
chỉ đạo và thực hiện kịp thời, tại Hội nghị cán bộ công chức của cơ quan đầu 
năm 2016 đã thảo luận, thống nhất thông qua “Quy định về đánh giá, xếp loại kết 
quả thực hiện nhiệm vụ đối với cá nhân cán bộ, công chức và người lao động cơ 
quan”, bổ sung, điều chỉnh các “Quy chế đánh giá cán bộ, công chức”, “Quy 
chế thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Đảng ủy”, “Quy chế thi đua, khen 
thưởng” và “Quy chế chi tiêu nội bộ”. Các Quy chế, quy định mới ban hành đều 
bảo đảm yêu cầu về nội dung, nguyên tắc và được quán triệt, thực hiện nghiêm 
túc trong quá trình hoạt động của cơ quan; cơ quan Đảng ủy và các ban, đoàn thể 
trực thuộc đã duy trì nền nếp chế độ hội ý hàng tuần, sinh hoạt hàng tháng để 
đánh giá kết quả thực hiện và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, 
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người lao động, làm cơ sở để bình xét và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và công tác thi đua trong năm 2016. 

2. Công tác phát động phong trào thi đua 

Tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016, Chi ủy, Thủ trưởng cơ quan, 
Ban Chấp hành Công đoàn đã xác định nội dung và tổ chức phát động phong trào 
và ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa các tập thể và cá nhân cán bộ, công 
chức để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao làm cơ sở để xét công 
nhận các danh hiệu thi đua và triển khai, thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐUK, 
ngày 07/3/2016 của cơ quan Đảng ủy Khối về tổ chức các hoạt động thi đua năm 
2016 với 02 đợt thi đua:  

- Đợt I từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016, tổ chức phát động và ký 
kết giao ước thi đua đối với tập thể và cá nhân năm 2016;  Văn phòng, các ban, 
đoàn thể trực thuộc Đảng ủy xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cụ 
thể cho từng cá nhân để thực hiện hàng tháng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 
do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao; thực hiện kịp thời đúng quy định việc đề 
nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức trao tặng Huy 
hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng trong dịp 03/2, 19/5/2016; chỉ đạo cấp 
uỷ cơ sở tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó 100% cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối 
và gia đình, người thân gương mẫu thực hiện nghĩa vụ và quyền tham gia bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại nơi cư trú; tổ chức sinh hoạt truyền thống để ôn lại 
hoạt động thiết thực trong các dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng quê hương 
Bình Thuận và 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất 
nước; cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai việc đổi mới việc truyền đạt và 
đánh giá kết quả học tập các lớp nhận thức về Đảng, lớp Bồi dưỡng đảng viên 
mới theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu cho Đảng ủy Khối tổ chức 
Hội thi thể thao; có những hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm ngày 
chiến thắng Điện Biên Phủ 11/5, ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày truyền thống yêu 
nước 11/6; thực hiện 01 công trình hoặc phần việc từ nguồn vận động, đóng góp 
của cán bộ, công chức trong cơ quan; tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 
thực hiện và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi 
đua 6 tháng đầu năm và phát động đợt thi đua 6 tháng cuối năm 2016. 

 - Đợt II từ ngày 01/7/2016 đến hết tháng 12/2016, tổ chức tập luyện và 
tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do Khối Thi đua 6 tổ chức; tiếp tục 
phát động cán bộ, công chức thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiến hành 
tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng năm 2016; 
thực hiện kịp thời đúng quy định việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo 
các cấp ủy cơ sở tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng 
trong dịp 2/9, 07/11/2016. 
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II. Kết quả các phong trào thi đua  

Năm 2016 thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, với sự quan 
tâm chỉ đạo của chi ủy chi bộ, thủ trưởng cơ quan cùng với sự nỗ lực trong công 
tác của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, phong trào thi đua của cơ 
quan Đảng ủy Khối được triển khai tích cực, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, 
phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, đảng 
viên, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, kết quả như sau: 

1. Về công tác chính trị tư tưởng và xây dựng cơ quan 

Tổ chức tốt các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” 2016 vui tươi, tiết 
kiệm, an toàn; các buổi sinh hoạt nhân các ngày kỷ niệm trong năm như: 86 năm 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 3/02/2016), 41 năm ngày 
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), 126 năm 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016); 81 năm ngày Cách 
mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9…theo chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với 
đặc điểm, tình hình của cơ quan; các chỉ thị của Trung ương, kế hoạch, hướng 
dẫn của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
được phổ biến, quán triệt kịp thời, nghiêm túc cho cán bộ, công chức bằng nhiều 
hình thức; đồng thời phổ biến kịp thời các chế độ chính sách có liên quan đến 
nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức để biết và giám sát việc thực hiện; 
triển khai thực hiện Đề án “Tinh giãn biên chế cơ quan Đảng ủy đến năm 2021”, 
qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng, tạo sự thống 
nhất cao với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong cán bộ, công 
chức; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức tập trung hoàn 
thành nhiệm vụ được giao, trong đó tổ chức thành công giải Quần vợt Đảng ủy 
khối các cơ quan tỉnh lần thứ I năm 2016; tham gia tích cực các hoạt động văn 
nghệ, thể thao do Khối Thi đua 6 tổ chức, cơ quan Đảng ủy đạt giải 3 văn nghệ. 

Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cán bộ, công 
chức trong cơ quan đã học tập chuyên đề năm 2016 “về trung thực, trách nhiệm, 
gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; sau học 
tập từng cá nhân đều đăng ký phấn đấu thực hiện các nội dung “Nêu gương” và 
“Gương mẫu thực hiện” cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ và công việc được giao; 
Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với chi ủy, các tổ chức đoàn thể thực hiện nội 
dung sinh hoạt về học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh trong sinh hoạt đầu tuần của cơ quan… quá trình thực hiện đã trở thành 
nền nếp, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao nhận thức và hiệu quả việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức cơ 
quan Đảng ủy khối. Hiện nay, cơ quan Đảng ủy khối đang triển khai, xây dựng 
kế hoạch thực hiện việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong các buổi sinh hoạt cán bộ, công chức cơ 
quan được xem phim tài liệu về Lịch sử Đảng Cộng sản việt Nam, về chiến dịch 
Hồ Chí Minh, về đỉnh cao chiến thắng Điện Biên Phủ, về đường tới độc lập tự do... 
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- Chấp hành nghiêm túc việc quán triệt và thực hiện các quy định của Đảng 
và Nhà nước, các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phòng, chống tham 
nhũng” và “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, các quy định về quản lý và sử 
dụng tài chính, tài sản công; không xảy ra tham ô, tham nhũng, lãng phí trong cơ 
quan; đảm bảo chế độ phòng gian bảo mật; cán bộ, công chức, người lao động của 
cơ quan đều có quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân nơi cư trú, gương mẫu 
chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và địa phương.  

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Trên cơ sở quyết định giao nhiệm vụ năm 2016 của Thường trực Đảng 
ủy, Văn phòng, các ban, đoàn thể trực thuộc đều chủ động xây dựng kế hoạch, 
phân công nhiệm vụ đối với từng cá nhân để thực hiện; năm 2016 nhìn chung các 
nhiệm vụ được giao đều được tham mưu triển khai đạt kết quả, đúng tiến độ và 
chất lượng từng bước được nâng lên, nổi rõ là: Đã tham mưu kịp thời công tác 
chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành Đảng bộ (như Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, 
triển khai nhiệm vụ năm 2016 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước 
thi đua giữa các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các Hội nghị Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ hàng tháng, quý và đột xuất cũng như các hội 
nghị chuyên đề theo chỉ đạo của cấp trên); xây dựng và thực hiện nhiệm vụ nêu 
tại Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; công tác chuẩn bị nội 
dung, tài liệu và chỉ đạo, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây 
dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 
(khóa XI), Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII và Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt các nội dung Hội 
nghị Trung ương lần thứ 3 (khóa XII) và các chỉ thị, kế hoạch…của Trung ương 
Đảng, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cho cán bộ, đảng viên, quần chúng được triển 
khai nghiêm túc, kịp thời. Công tác tổ chức xây dựng cơ sở đảng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ đảng viên, triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng bộ Khối và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
các tổ chức đảng ở cơ sở” thuộc Đảng bộ, kết nạp đảng viên và thực hiện các 
quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nghiệp vụ đảng viên ở cơ 
sở được triển khai chủ động, nghiêm túc và đạt kết quả, đã tổ chức được 03 lớp 
Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 383 quần chúng ưu tú, 02 lớp Bồi dưỡng kiến 
thức lý luận chính trị cho 196 đảng viên dự bị, kết nạp 195 đảng viên (có 07/195 
đảng viên là sinh viên), công nhận đảng viên chính thức 162 đồng chí, ban hành 
75 kết luận về lịch sử chính trị nội bộ.  

Việc chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức các 
phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí minh năm 2016 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức và chỉ đạo các 
cấp ủy cơ sở đảng quán triệt, học tập, phổ biến Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt 
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của Đảng bộ Khối theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên;hoàn thành việc biên soạn và 
phát hành Lịch sử Đảng bộ Khối giai đoạn 1976 - 2015; tiếp tục nâng cấp và 
hướng dẫn cơ sở khai thác “Sổ tay nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng” trên 
mạng nội bộ giữa Đảng ủy Khối với các cơ sở đảng và triển khai hoạt động 
Website của Đảng ủy Khối trên mạng Internet. 

Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo UBKT tham mưu việc xem xét, giải 
quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên theo đúng quy định 
của Điều lệ Đảng, đồng thời theo dõi, hướng dẫn, nhắc nhở việc xử lý đơn thư 
khiếu nại, tố cáo và nắm tình hình tại các cơ quan, đơn vị có vấn đề phát sinh để 
chỉ đạo xử lý; năm 2016 đã ban hành kế hoạch và thực hiện 04 đợt kiểm tra tại 44 
tổ chức đảng và 09 đảng viên, 02 đợt giám sát tại 24 tổ chức đảng và 22 đảng 
viên, qua kiểm tra giám sát tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và chấn 
chỉnh, hướng dẫn kịp thời việc khắc phục những khuyết điểm, khó khăn trong 
việc chấp hành Điều lệ Đảng và các các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy 
cấp trên ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng 
cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống 
của đảng viên. 

Các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối đã thực hiện khá tốt các nhiệm vụ 
theo chỉ đạo của đoàn thể cấp trên và của Thường trực Đảng ủy Khối, thông qua 
thực hiện giao ban định kỳ giữa Thường trực Đảng ủy với Ban Thường vụ các 
đoàn thể để nắm tình hình triển khai thực hiện của từng đoàn thể và chỉ đạo, định 
hướng kịp thời các hoạt động thời gian đến, nhất là việc thực hiện các nội dung 
phối hợp hoạt động giữa 03 đoàn thể năm 2016, kết quả 03 đoàn thể đều hoàn 
thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý đã đề ra, trong đó tổ 
chức buổi tọa đàm “Làm thế nào để phát huy hiệu quả phối hợp giữa 03 đoàn 
thể”. Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo khá tốt việc tổ chức Hội nghị cán bộ, 
công chức năm 2015 tại các công đoàn cơ sở trực thuộc, Hội Cựu chiến binh 
Khối hoàn thành việc tổ chức chuyến thăm quan Khu di tích lịch sử cách mạng 
Côn Đảo cho các đồng chí cán bộ Hội; Đoàn Khối đã phối hợp với Hội Cựu 
chiến binh tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời 
Đoàn Khối tổ chức thành công Liên hoan Thanh niên tiên tiến Cụm miền Đông 
Nam bộ tại Bình Thuận trong năm 2016. 

Công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin mạng được tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả, tổ công nghệ 
thông tin phát huy tốt vai trò giúp Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy duy trì 
hoạt động mạng nội bộ và mạng truyền dữ liệu cơ sở giữa cơ quan Đảng ủy với 
các cơ sở đảng đảm bảo thông suốt, khắc phục kịp thời một số sự cố; đã ban hành 
văn bản giao chỉ tiêu viết tin bài đăng trên Website Tỉnh ủy năm 2016 và hàng 
năm đối với Văn phòng, các ban và đoàn thể trực thuộc (đến 24/11/2016 đã đăng 
142 tin, bài lên Website Đảng bộ tỉnh, vượt 69% chỉ tiêu 84 tin, bài năm 2016), 
chất lượng tin, bài có chuyển biến tiến bộ, không có sai sót. 

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 23/02/2016 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy và Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 
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về việc “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016” với phương châm 
“Thi đua phải toàn diện, sâu sát, cụ thể, chuyển mạnh về cơ sở”. Cơ quan Văn 
phòng Đảng ủy tiếp tục duy trì hàng tuần mỗi cán bộ, công chức, người lao động 
đóng góp 10.000 nghìn đồng để thực hiện các hoạt động xã hội, năm 2016 đã thu 
được 14.880.000đ, trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận 
19/4/2016 đã chi 8.600.000đ hỗ trợ 02 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó 
khăn tại phường Phú Tài, Phan Thiết. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo, vận động của 
cấp trên, cơ quan đã vận động đóng góp vào quỹ khuyến học 3.720.000đ; ủng hộ 
04 ngày lương vào quỹ (“Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”; “chung 
sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” và “Ủng hộ đồng bào bảo lụt miền 
Trung”)  và 3.000.000đ cho Khối Thi đua 6 về “chung sức, chung lòng xây dựng 
nông thôn mới”; tổng số tiền 17.150.753 đồng…nhìn chung các đợt vận động 
đóng góp đều được phổ biến kịp thời, 100% cán bộ, công chức, người lao động 
và hội viên hưởng ứng tham gia.  

3. Đánh giá chung, hạn chế và nguyên nhân 

3.1. Kết quả đạt được 

Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo 
điều kiện thuận lợi để triển khai các nội dung, hoạt động của phong trào thi đua 
yêu nước; cán bộ, công chức, người lao động đã có sự nỗ lực, cố gắng và cơ bản 
hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và Nghị quyết của chi bộ, của Hội nghị cán bộ, 
công chức cơ quan đề ra. Trong đánh giá thi đua khen thưởng thể hiện cao 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá phân 
loại cán bộ, công chức đúng thực chất. Sự vươn lên, chủ động trong công tác của 
mỗi đồng chí được biểu hiện rõ rệt hơn; có sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm 
vụ được giao, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có nhận thức đúng và 
tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động của phong trào thi đua do cơ quan 
phát động góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.  

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 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 có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào 
thi đua yêu nước. 

Đội ngũ cán bộ, công chức giữ được đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, 
giữ gìn phẩm chất đạo đức; vững tin vào đường lối chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; có sự chuyển biến tốt hơn trong thực hiện nhiệm 
vụ được giao góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan và của 
Văn phòng, các ban và đoàn thể trực thuộc. Các hoạt động phong trào của cơ 
quan được giữ vững và phát triển, hoạt động ngày càng nền nếp hơn. 

- Kết quả đạt được những thành tích trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của 
cấp ủy, sự điều hành của Thường trực Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan; nội bộ đoàn 
kết tốt; tư tưởng cán bộ, công chức ổn định và luôn có sự vươn lên cố gắng để  
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hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

 3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Việc xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 
của cơ quan tuy có chú ý nhưng kết quả còn hạn chế. 

- Phong trào thi đua có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng 
đều, chưa liên tục. 

- Cán bộ phụ trách, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng đảm nhiệm 
nhiều nhiệm vụ khác nhau, nên thời gian dành cho công tác nghiên cứu, tham 
mưu về công tác thi đua có mặt còn hạn chế. 

 IV. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 

1. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức tổng kết phong trào thi đua năm 
2017 và phát động thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của 
Đảng ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Nghị quyết của Ban Chấp hành 
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về nhiệm vụ năm 2017.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc đăng 
ký “Nêu gương”, “Gương mẫu thực hiện” của chi bộ, cơ quan, đơn vị và người 
đứng đầu, gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TU; Chỉ thị số 30-CT/TU 
và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Tập trung thực hiện và chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc thực 
hiện kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của 
Trung ương và Tỉnh ủy. 

4. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc tổ chức các 
hội nghị, các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng 
lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. 

5. Phối hợp với cấp ủy chi bộ, Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Thanh niên cơ 
quan tổ chức tốt các phong trào hoạt động nhân các ngày lễ, ngày truyền thống trong 
năm 2017; tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do Khối Thi đua 6 tổ chức. 

6. Làm tốt công tác đăng ký, bình xét sáng kiến kinh nghiệm; các danh 
hiệu Thi đua - Khen thưởng hàng tháng, quý, năm của cơ quan./. 

Nơi nhận:                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ);                                        PHÓ BÍ THƯ  
- Trưởng Khối Thi đua 6; 
- Lưu VP.              (Đã ký và đóng dấu) 
 

                                                                                          
                                                                                            Võ Duy Quý 


