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BÁO CÁO
Về việc đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
Căn cứ công văn số 536/BNV-BTĐKT ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ
Nội vụ về việc đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ công văn số 143/SNV-TĐKT ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Sở
Nội vụ về việc đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa ban
tỉnh Hậu Giang.
Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi
đua, Khen thưởng trên địa bàn thành phố như sau:
1. Công tác triển khai, quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua; các biện pháp hình thức tổ chức
và kết quả thực hiện.
a) Công tác triển khai, quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản
hướng đẫn thi hành Luật Thi đua:
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành và xã, phường quán triệt tổ
chức thực hiện tốt Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Chỉ
thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc đổi mới,
đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân
rộng điển hình tiên tiến; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm
2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Thi đua - Khen thưởng; Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006
của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua yêu nước; Nghị định số
42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TTBNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định
số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó,
nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen
thưởng cho các ngành, xã, phường và nhân dân thành phố, đưa công tác thi đua,
khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

b) Các biện pháp hình thức tổ chức và kết quả thực hiện.
Hàng năm thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chỉ tiêu vốn đầu tư phát
triển thuộc ngân sách Nhà nước và chỉ tiêu vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia;
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang
cho các huyện, thị xã, thành phố và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu
Giang về việc phát động phong trào Thi đua - Khen thưởng.
Thành phố Vị Thanh thực hiện Quyết định, Kế hoạch chỉ tiêu của tỉnh giao,
xây dựng Kế hoạch phát động phong trào Thi đua - Khen thưởng, xây dựng
thang điểm và giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây
dựng hệ thống chính trị cho các ngành và các đơn vị xã, phường trên địa bàn
thành phố, đồng thời phát động thành đợt thi đua ngắn hạn và thi đua nước rút
lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tập trung vào
những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát
triển văn hóa xã hội, góp phần giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị, đặc biệt
chống tham nhũng, lãng phí thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Ngoài ra, thành phố còn phát
động các đợt thi đua theo chuyên đề, thi đua đột xuất, thi đua theo ngành dọc
phát động.
2. Chấp hành quy định của Luật Thi đua, khen thưởng
Trong những năm qua thành phố đã xây dựng và ban hành các văn bản về
công tác thi đua, khen thưởng luôn thực hiện đúng theo quy định. Hàng năm
thành phố ban hành các văn bản như: kế hoạch, báo cáo, công văn, tờ trình và
Quyết định. Hình thức tổ chức thi đua được tổ chức phát động trong các cuộc
Hội nghị, có Kế hoạch, văn bản cụ thể để các đơn vị thực hiện.
Củng cố kịp thời Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng các xã, phường sau khi có sự điều chỉnh cán bộ theo quy
định của Chính phủ; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm
công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố đảm bảo thực hiện công tác
thi đua, khen thưởng đúng theo quy định của Nhà nước, làm tốt công tác tuyên
truyền phát động phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới.
Hội đồng Thi đua - khen thưởng thành phố thực hiện theo cơ cấu của Hội
đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là Chủ tịch
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Phó trưởng phòng Nội vụ làm Phó Chủ tịch
Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Chủ tịch Liên đoàn Lao động,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc; thành viên Hội đồng gồm: Lãnh đạo Ban Tổ
chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Hội Nông dân, Hội
LHPN, Đoàn Thành niên, Ban Chỉ huy quân sự, Công an, Tài chính - Kế hoạch,
Thanh tra, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Thống kê, Kinh tế, Giáo dục và Đào
tạo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Chuyên viên phòng Nội
vụ làm thư ký.
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- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, phường Chủ tịch ủy ban nhân làm
Chủ tịch hội đồng, công chức văn phòng Thống kê làm Phó Chủ tịch Thường
trực Hội đồng, thành viên là các ban, ngành đoàn thể và Mặt trận tổ quốc.
Về hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố có nhiệm vụ
thực hiện đúng theo quy định Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm
2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ và
Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng;
xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua hàng năm trên địa bàn thành
phố xét khen thưởng các đợt thi đua đột xuất, chuyên đề, 06 tháng đầu năm và
cuối năm. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các cơ quan đoàn thể và nhân
dân tổ chức phong trào thi đua yêu nước đúng hướng và có hiệu quả, tổng kết và
phân tích thực tiễn phong trào, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ
đạo, xét chọn tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua
yêu nước trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng thưởng hoặc đề nghị
tỉnh và Trung ương Quyết định tặng thưởng các danh hiệu theo thẩm quyền.
3. Nội dung thi đua
Thành phố Vị Thanh thực hiện nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.
Các phong trào thi đua của thành phố được tổ chức phát động sâu rộng từ thành
phố đến tận cơ sở và người lao động, tạo được sự hưởng ứng tham gia đông đảo
của cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân. Phong trào thi đua tổ chức thiết
thực, không hình thức, nội dung và chỉ tiêu thi đua đề ra cụ thể làm cơ sở phấn
đấu, đồng thời là cơ sở đánh giá kết quả thi đua. Thường xuyên đổi mới nội
dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, trên cơ sở xây dựng
chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu
quả thiết thực; duy trì nhân rộng biện pháp tổ chức ký kết giao ước thi đua của
các cơ quan, đơn vị trong Cụm, Khối thi đua của thành phố.
Trên đây, là báo cáo đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
trên địa bàn thành phố./.
Nơi nhận:
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- Lưu: VT, NV.
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