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

/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2022, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992 01/4/2022);
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;
Để đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động
phong trào thi đua năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai
nhiệm vụ năm 2022; cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm đánh giá tổng kết các phong trào thi đua đã triển khai thực hiện
trong năm 2021, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương
hướng nhiệm vụ đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021, qua đó nhân rộng điển hình tiên tiến
trong các phong trào thi đua yêu nước.
- Hội nghị tổng kết tổ chức với tinh thần đổi mới, trang trọng, tiết kiệm, hiệu
quả và tạo sự đồng thuận cao giữa các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong phong
trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh năm 2022.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ
1. Thời gian: 01 buổi (dự kiến thời gian từ ngày 22/02/2022 đến
25/02/2022; thời gian chính thức sẽ có giấy mời cụ thể).
2. Địa điểm:
- Tại tỉnh: Phòng họp trực tuyến số 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tại các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến của huyện, thành phố;
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- Tại các xã, phường, thị trấn: Phòng họp trực tuyến của xã, phường, thị trấn.
3. Thành phần:
a) Tại điểm cầu của tỉnh:
- Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Chủ trì Hội nghị.
- Các Phó Chủ tịch và thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị là Trưởng Khối thi đua của tỉnh năm 2022.
- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ
thi đua năm 2021;
- Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin).
b) Tại điểm cầu các huyện, thành phố:
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện, thành phố (ngoài ra, căn cứ
vào tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố
có thể mời thêm các thành phần có liên quan).
- Đề nghị các huyện thành, phố kết nối đến điểm cầu các xã, phường, thị trấn
và chỉ đạo các thành phần để cùng dự hưởng ứng phát động thi đua.
III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ
1. Khai mạc Hội nghị.
2. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
3. Tham luận, thảo luận.
4. Công tác khen thưởng: Tặng Cờ thi đua năm 2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu.
5. Phát biểu chỉ đạo và phát động thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
7. Bế mạc Hội nghị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ:
- Chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết công tác thi đua, công tác khen thưởng
năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; phát động phong trào thi đua năm
2022; làm công tác tổ chức Hội nghị.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị bài phát
biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các công tác
có liên quan để phục vụ Hội nghị.
- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tổng hợp clip
phóng sự báo cáo về phong trào thi đua yêu nước năm 2021.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Sắp xếp, bố trí lịch tổ chức Hội nghị.
- Phát hành Giấy mời Hội nghị.
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- Chuẩn bị phòng họp trực tuyến và các điều kiện phục vụ Hội nghị.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
- Xây dựng phóng sự báo cáo về phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm
2021, ghi nhận những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực xây dựng và phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những gương người tốt việc tốt, gương điển hình
tiên tiến của năm 2021 (thời lượng khoảng 15 phút).
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Tham dự đầy đủ thành phần theo thời gian quy định, địa điểm và chuẩn bị
nội dung để thảo luận tại hội nghị theo yêu cầu của chủ trì hội nghị.
- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị là Trưởng Khối thi đua năm 2022 tham dự đầy
đủ để thực hiện ký kết giao ước thi đua theo quy định.
- Các cơ quan, địa phương chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị:
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Báo cáo kết quả tình hình thực
hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”;
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Báo cáo tình hình thực hiện phong
trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo tình hình thi đua trong doanh nhân,
doanh nghiệp của tỉnh đối với phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội
nhập và phát triển”;
+ Sở Y tế: Báo cáo kết quả đợt thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung
sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”;
+ Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải: Báo cáo thi đua về phát triển kinh tế xã hội, nhất là phong trào thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, góp
phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
+ Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải: Báo cáo kết quả đơn vị
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu thi đua khối cơ sở năm 2021.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua,
khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; yêu cầu các
cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực
hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội
vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CQ, ĐV, cá nhân (Tại khoản 3 Mục II);
- Đài PTHT tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (NĐT);
- Lưu VT, VXNV, HCQT. NY

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam
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