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BÁO CÁO
Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm;
phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang
-----Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-KTĐNC ngày 03/02/2020 của Khối thi đua
Nội chính tỉnh Tuyên Quang, về phát động phong trào thi đua năm 2020; Kế
hoạch số 24/KH-KTĐNC ngày 01/6/2020 về sơ kết công tác thi đua, khen thưởng
6 tháng đầu năm 2020. Khối thi đua Nội chính tỉnh báo cáo sơ kết công tác thi
đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 06
tháng cuối năm 2020 như sau:
PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác tuyên truyền, triển khai văn bản về công tác thi đua, khen thưởng
Các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các
văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, địa phương về công tác thi đua, khen
thưởng (1) nhằm nâng cao nhận thức, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động,
sáng tạo trong việc tham gia các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ chính trị được giao năm 2020 của từng cơ quan, đơn vị.
2. Công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước
Các cơ quan, đơn vị trong Khối thường xuyên tuyên truyền về phong trào thi
đua yêu nước, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các
phong trào thi đua lồng ghép vào các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, hội nghị
sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.
3. Tổ chức phát động các phong trào thi đua
Căn cứ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 do UBND tỉnh
và các Bộ, ngành phát động, Khối thi đua Nội chính tỉnh đã ban hành Kế hoạch
số 05/KH-KTĐNC ngày 03/02/2020 về phát động phong trào thi đua của Khối
Nội chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020; tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cơ
quan, đơn vị trong Khối. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã chủ động xây dựng
kế hoạch phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức,
(1)

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; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020), Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

viên chức, người lao động với những chủ đề, khẩu hiệu, tiêu chí thi đua phù hợp
với tính chất, đặc thù thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương của từng cơ
quan, đơn vị lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và ngày
truyền thống của các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong
trào thi đua của năm, các phong trào thi đua chuyên đề do Bộ, ngành và địa
phương phát động (2).
4. Kết quả đăng ký thi đua
- Kết quả đăng ký thi đua theo Khối Nội chính:
+ Đăng ký danh hiệu thi đua “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”: 06/07
đơn vị (Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân
dân tỉnh; Sở Tư pháp; Cục THADS tỉnh).

- Công an tỉnh: Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu”Cán bộ chiến sỹ Công an Tuyên
Quang phát huy truyền thống, siết chặt kỷ luật, chủ động nêu gương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao
hiệu quả công tác, vì nhân dân phục vụ”.
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Phong trào thi đua “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương,
Quyết thắng”. 04 phong trào thi đua cao điểm, đột kích: “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân Quyết
thắng”; “Đoàn kết, lập công, Quyết thắng”; “Dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, hiệp đồng, lập công dâng
Đảng”; “30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao Quyết thắng - Lập công dâng Đảng” .
- Tòa án nhân dân tỉnh: Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai
cấp tỉnh Tuyên Quang nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân
(13/9/1945-13/9/2020), tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ IV”. và Phong trào
thi đua đợt I từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/5/2020 với khẩu hiệu: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính Tư pháp tại Tòa án; nâng cao chất lượng xét xử, phụng sự công lý, phục vụ nhân dân”thi đua
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), chào mừng Đại hội Chi bộ Tòa án nhân dân các huyện, thành phố và Đại
hội Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ (2020 - 2025) và Phong trào thi đua đặc biệt tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945- 13/9/2020).
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía
sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua thực hiện cuộc
vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về
pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công
chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” và làm theo lời dạy của
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm
tốn”; Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, 75
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9... và các phong trào thi đua do địa phương phát động.
- Sở Tư pháp: Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thi đua lập thành tích xuất sắc chào
mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội Thi đua
yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”.
- Thanh tra tỉnh: Phong trào thi đua “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, thi
đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/194523/11/2020) và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V”.
- Cục Thi hành án dân sự: “Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đoàn kết, kỷ cương, trách
(2)

nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền
thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020); 75 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/194528/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V”.
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+ Đăng ký hình thức khen thưởng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”:
07/07 đơn vị trong khối.
- Kết quả đăng ký thi đua theo ngành: 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức
cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua năm 2020 theo hướng dẫn, chỉ đạo của
từng ngành.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua trong công tác chuyên môn
Trong 6 tháng đầu năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
và của ngành dọc cấp trên; căn cứ chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch
phát động phong trào thi đua năm 2020, các cơ quan trong Khối thi đua Nội chính
tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện
nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên
đán Canh Tý các ngày nghỉ lễ, phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 .... Lực lượng
vũ trang duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa ngăn
chặn, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống phát sinh; thực hiện Phương án
phòng, chống tập trung đông người khiếu kiện, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự
và bạo loạn; Phương án Công an ứng phó với cấp độ cách ly và tình huống ban bố
tình trạng khẩn cấp Covid-19. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả cao. Công tác thanh tra
phát hiện, xử lý nhiều sai phạm, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có
nhiều chuyển biến tích cực; một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài đã tham
mưu cho UBND tỉnh xem xét, đối thoại với công dân, thông báo chấm dứt giải
quyết vụ việc. Công tác tư pháp được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề
ra. Những kết quả đạt được của các cơ quan trong Khối thi đua đã góp phần quan
trọng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.
(Có phụ lục kết quả đạt được của từng đơn vị kèm theo)
2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ,
Ủy ban nhân dân tỉnh phát động
2.1 Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,
“Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả
nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”:
Các đơn vị thường xuyên tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia phong
trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuyên Quang chung
sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người
nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với nội dung, hình thức phù hợp với điều
kiện, đặc điểm, tình hình hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị, tổng số tiền các đơn
vị trong Khối đã ủng hộ 1.164 triệu đồng3, cụ thể:
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- Thanh tra tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi, hộ gia đình nghèo, chính sách,
cán bộ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán số tiền 15.670.000 đồng; công chức, người lao động ủng hộ Quỹ
Bảo trợ trẻ em, Quỹ Phòng, chống dịch Covid với tổng số tiền 13.625.000 đồng.

3

2.2 Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội
nhập và phát triển”
Các đơn vị trong khối tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh
nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: Thường xuyên ứng dụng công nghệ
thông tin, cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại
trụ sở cơ quan, đơn vị, đăng tải văn bản pháp luật trên cổng thông tin điện tử để
- Công an tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng
cộng đồng trong tuổi trẻ toàn lực lượng như Chương trình “Xuân tình nguyện 2020”, “Tháng thanh niên
2020”, Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, kết quả: Xây dựng công trình “Thắp
sáng đè đường đảm bảo an ninh trật tự”, trị giá 20.000.000 đồng; Bê tông hóa 320 m2 khu vực vỉa hè Trường
Tiểu học An Tường; dọn dẹp vệ sinh 300 m2 cống thoát nước, tặng 100 bánh xà phòng cho cho các hộ dân
xã Thượng Nông; tặng 02 máy lọc nước cho trường học cấp 1,II và 100 m2 xốp trải nền cho Trường Mầm
non…Tổng trị giá 120.000.000 đồng
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp Trung tâm y tế các huyện tổ
chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng túi thuốc gia đình cho 3.320 lượt
người, trị giá 665.000.000 đồng. Thăm hỏi, tặng quà người nghèo, hộ nghèo, dân quân tự vệ, dự bị động
viên, quân nhân trong đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 266 xuất quà, trị giá 191.500.000 đồng.
Tặng 800 bộ quần áo, 20 chiếc chăn ấm, 3 máy lọc nước, tham gia 450 ngày công giúp đỡ 15 gia đình
chính sách, hộ nghèo tu sửa nhà cửa, chăm sóc hoa màu.
- Sở Tư pháp tổ chức tặng, thăm hỏi 24 suất quà với tổng giá trị 19.500.000 đồng cho người cao
tuổi, hộ gia đình nghèo, chính sách, cán bộ hưu nhân dịp Tết Nguyên Đán, tại các xã đăng ký hoàn thành
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các xã do đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
tỉnh - Giám đốc Sở phụ trách. Công chức, viên chức, người lao động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ
Phòng, chống dịch Covid với tổng số tiền 12.312.000 đồng.
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tích cực tham gia các đợt phát động ủng hộ người nghèo, gia
đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia các chương trình tình nguyện;
quyên góp quần áo và mua chăn ấm tặng cho những học sinh nghèo, đồng bào khó khăn tại các xã vùng
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định kinh tế, nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn; Trong thời điểm báo cáo Viện kiểm sát hai cấp đã tham
gia ủng hộ kinh phí, ngày công lao động... góp phần xây dựng nông thôn mới; ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ
em, Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ xây dựng công trình Lớp học cho em... với tổng số
tiền trên 50.000.000 đồng.
- Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 10 suất quà, tổng số tiền là
7.000.000đ cho các gia đình chính sách, thân nhân gia đình người công với cách mạng tại xã Hào Phú,
xã Tam Đa - huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
tặng 23 suất quà trị giá trên 16 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo tại 4 xã Phú
Lương, Hào Phú, Tam Đa, Trường Sinh; phối hợp với Hội chữ thập đỏ Tân Hòa - Phúc Ứng và Hội từ
thiện tỉnh Bắc Ninh tặng 01 tấn gạo và 50 suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 1.000.000đồng cho các hộ
gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chiêm Hóa và huyện Lâm Bình; tiếp tục thực hiện phong trào
“Nói không với rác thải nhựa”; tổ chức tặng 02 suất quà, trị giá 1.000.000đồng cho 02 đoàn viên nghèo
xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương. Tích cực vận động cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân
dân hai cấp tham gia ủng hộ, đóng góp đầy đủ các loại quỹ do Tòa án nhân dân tối cao, địa phương phát
động và các hoạt động xã hội của Khối thi đua với số tiền trên 47.087.857 đồng.
- Cục THADS thường xuyên lồng ghép tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự cho người
được thi hành án, người phải thi hành án và nhân dân khu vực nông thôn thông qua hoạt động nghiệp vụ
THADS; ủng hộ, hỗ trợ 01hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Mỹ; tặng quà 02 hộ gia đình
nghèo, trị giá 2.400.000 đồng. Tích cực tham gia, đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội, các cuộc vận
động như quỹ vì người nghèo, ủng hộ áo ấm, phòng chống dịch bệnh Covid-19 ...
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hỗ trợ về mặt pháp lý giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện các giao
dịch được thuận lợi, đúng quy định. Tiêu biểu:
- Thanh tra tỉnh thường xuyên tuyên truyền, đăng tải nội dung các văn bản,
quy định của pháp luật về Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, niêm yết công khai thủ tục hành
chính tại trụ sở cơ quan để hỗ trợ về mặt pháp lý giúp doanh nghiệp phát triển và
hội nhập; hằng năm chủ trì xử lý chồng chéo đảm bảo cho doanh nghiệp một năm
không quá 01 cuộc thanh tra, kiểm tra để doanh nghiệp tập trung phát triển sản
xuất kinh doanh; chủ động cung cấp 10 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công
trực tuyến mức độ 2,3 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, đăng
tải trên Trang điện tử của cơ quan và kết nối trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và
Cổng Dịch vụ công của tỉnh Tuyên Quang, để người dân và doanh nghiệp thuận
lợi trong thực hiện các TTHC.
- Sở Tư pháp tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả;
Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng 02
chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp/năm. Tham mưu thực hiện Nghị
quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử
dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. xây dựng và phát sóng 02
chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh; biên soạn và cung cấp miễn phí 12.640 bộ tài liệu tuyên truyền pháp
luật cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời đăng tải trên
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật
Tuyên Quang, nội dung tuyên truyền tập trung vào các cơ chế, chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịch Covid-19; Đề xuất 04 cá nhân (02 luật sư,
02 tư vấn viên pháp luật), 03 tổ chức (01 tổ chức hành nghề luật sự, 01 chi nhánh
của tổ chức hành nghề luật sư, 01 trung tâm tư vấn pháp luật) trên địa bàn tỉnh
tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật của Bộ Tư pháp; giải đáp 01 khó khăn,
vướng mắc của doanh nghiệp trong áp dụng pháp luật.
- Tòa án nhân dân tỉnh: Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện thụ lý và xét xử
các vụ án về Kinh doanh thương mại đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định;
đồng thời công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng Thông tin
điện tử Tòa án theo đúng quy định tại Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP ngày
16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao. Việc công bố các bản án đã
tăng cường tính công khai minh bạch hoạt động xét xử của Tòa án và nhận được
sự hưởng ứng từ dư luận, giúp người dân, cơ quan, tổ chức tiếp cận, giám sát hoạt
động xét xử của Tòa án đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi Thẩm
phán trước phán quyết nhân danh Nhà nước.
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh duy trì Trang tin điện tử VKSND tỉnh duy trì
hoạt động 24/24 giờ, đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền của ngành.
Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã thực hiện kiểm duyệt, biên tập và đăng tải trên
Trang tin điện tử của ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang 36 tin, 03 bài; đăng tải lại
07 tin, bài của Báo Bảo vệ pháp luật, Báo Tuyên Quang, Tạp chí Kiểm sát; 13
thông báo để phục vụ công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đảng các cấp và
hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, trao đổi
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nghiệp vụ…Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
ghi hình, đưa tin các hoạt động của Ngành.
- Cục Thi hành án dân sự đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cung cấp
đầy đủ thông tin và các văn bản thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân
sự trên Trang thông tin điện tử của Cục, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại
trụ sở cơ quan; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa đối với 05 thủ tục hành
chính và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ
bưu chính công ích cấp tỉnh, cấp huyện.
- Công an tỉnh: Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu
quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối án toàn các mục tiêu, công trình
kinh tế trọng điểm. Chủ động tham mưu cho các ngành chức năng khắc phục sơ
hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh
tế, sử dụng đất đai, quy hoạch, bán hàng đa cấp. Đã khởi tố 05 vụ án kinh tế. Đẩy
mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng Công an
Tuyên Quang. Duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử Công an tỉnh
trên mạng Internet; triển khai dịch vụ công trực tuyến 100% các thủ tục hành
chính phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
2.3 Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức
thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" do Thủ tướng Chính phủ phát động,
góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong
cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền “Kiến tạo
và phục vụ”. Các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh đã xây dựng Kế hoạch
tổ chức thực hiện phong trào thi đua “xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện
đại, xanh, sạch, đẹp”, cụ thể: Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội
quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; Thực hiện đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành
chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện ứng
dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng
và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Tổ chức các
phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa
dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự
tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động, các đơn vị
trong Khối đã phát động phong trào “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm,
tận tụy, chuyên nghiệp”, cụ thể: Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ
luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần,
thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong
giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối
sống; Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc;
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Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và tỉnh
phát động, tổ chức.
3. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập
và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Chính trị
Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã nghiêm túc xây dựng, ban hành các văn
bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị;
gắn chặt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, lựa
chọn một số việc trọng tâm, những vấn đề nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
Tiếp tục quán triệt thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của
Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,
trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tổ chức học tập
chuyên đề năm 2020 theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019, của
Ban Tuyên giáo Trung ương “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
Kết quả 6 tháng đầu năm: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
chiến sĩ, người lao động xây dựng kế hoạch hành động và nghiêm túc kiểm điểm
khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế; cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức,
lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, hoạt động xã hội khác
- Các đơn vị trong Khối đã chú trọng xây dựng tổ chức Đảng đạt trong
sạch, vững mạnh; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, tổ chức Công
đoàn thường xuyên quan tâm, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động; đồng thời tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao
tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đoàn kết để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần
cho đội ngũ cán bộ công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình.
- 6/7 đơn vị trong Khối đã hoàn thành tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở
nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang XVII
nhiệm kỳ 2020- 2025; còn 01 đơn vị tiếp tục thực hiện đại hội theo kế hoạch.
5. Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và kết quả thực hiện
phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
5.1. Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến
Lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch và nhân
rộng gương điển hình tiên tiến, coi đây là một trong các nhiệm vụ trong đổi mới
phương pháp tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua. Quan tâm, tạo điều kiện để
các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên truyền, nêu gương trên phương
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tiện thông tin đại chúng, tạo sự lan tỏa trong mỗi đơn vị, địa phương; thông qua
các phong trào thi đua tại đơn vị đã tổng kết, lựa chọn, suy tôn những tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất, nổi trội, dẫn đầu phong trào thi đua để
nêu gương và tôn vinh, khen thưởng đồng thời tuyên truyền, học tập, phổ biến
kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay mang lại hiệu quả công tác.
5.2. Kết quả thực hiện Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
- Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (20202025), 100% các đơn vị trong Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển
hình tiên tiến cấp cơ sở. Tại Hội nghị các đơn vị đã khen thưởng các tập thể, cá
nhân tiêu biểu là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020, để tiếp tục
động viên khích lệ đội ngũ công chức, viên chức, người lao động khắc phục mọi
khó khăn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu
biểu, xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành, đơn vị mình đề nghị Bộ,
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng4.
Từ các phong trào thi đua công chức, viên chức, người lao động đã góp
phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn
vị nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa
phương nói chung.
III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

Công tác bình xét, đề nghị khen thưởng thành tích trong các phong trào thi
đua của các đơn vị trong Khối đảm bảo khách quan, dân chủ, khen đúng người,
đúng thành tích. Việc thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua,
hình thức khen thưởng đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tạo niềm tin và
trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những thành tích đã đạt.
Kết quả khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020, toàn Khối có 7/7 đơn vị được
tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý trong các phong trào thi đua, như: Chủ tịch
nước tặng 01 Huân chương lao động hạng ba; Bộ ngành, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 11
Cục Thi hành án dân sự: Tổng Cục trưởng tặng giấy khen cho tập thể Cục THA và 01 cá nhân; Cục trưởng Cục
THA tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân. Đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 2 cá nhân;
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân.
- Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.
- Sở Tư pháp: Vinh danh điển hình tiên tiến cấp cơ sở cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Tư pháp công nhận điển hình
tiên tiến 01 tập thể, 01 cá nhân; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân.
- Tòa án nhân dân tỉnh: Công nhận điển hình tiên tiến 14 tập thể, 33 cá nhân; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen
thưởng giai đoạn 2015- 2020 đối với 01 tập thể, 03 cá nhân Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh.
- Công an tỉnh: Công nhận điển hình tiên tiến 27 tập thể, 37 cá nhân; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 6
tập thể và 10 cá nhân.
- Viện Kiểm sát: Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen đối với 05 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc,
tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020; 02 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 03 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu của ngành
Kiểm sát Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2020
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể 9 cá nhân (giai đoạn 2015-2020);
tặng Bằng khen 01 tập thể, 01 cá nhân (Phòng, chống dịc Covit 19).
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cờ thi đua xuất sắc; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 01 cá nhân;
Bộ ngành tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 51 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng
khen, Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 18 tập thể, 30 cá nhân; Thủ trưởng các
đơn vị tặng Giấy khen cho 79 tập thể, 299 cá nhân, cụ thể như sau5:
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
Trong 6 tháng đầu năm 2020 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ,
ngành, địa phương, của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh các đơn vị thành viên
- Thanh tra tỉnh: Năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể; Thanh tra
Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân. Chánh Thanh tra tỉnh đã tặng danh hiệu lao động
tiên tiến 06 tập thể, 06 cá nhân chiến sỹ thi đua cơ sở; 25 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; tặng
Giấy khen cho 07 tập thể phòng và 13 cá nhân. Đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ xét tặng Kỷ niệm
chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” đối với 18 cá nhân.
- Sở Tư pháp: Năm 2019, Ủy nhân dân tỉnh đã tặng thưởng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá
nhân; tặng danh hiệu lao động xuất sắc cho 02 tập thể; Giám đốc Sở đã tặng danh hiệu tập thể lao động
tiên tiến, giấy khen cho 17 lượt tập thể phòng, đơn vị thuộc Sở và trực thuộc Sở và 73 lượt cá nhân được
Giám đốc Sở tặng danh hiệu lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen về thành tích công tác
năm 2019 (49 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 07 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và 17 cá
nhân được tặng Giấy khen).
- Tòa án nhân dân tỉnh: Đề nghị khen thưởng hình thức cấp Nhà nước năm 2020, đề nghị Thủ tướng
Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 01 cá nhân; đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giai đoạn 2015- 2020 tặng Cờ thi đua Tòa án nhân dân “Đơn vị thi
đua xuất sắc giải đoạn 2015 -2020” đối với 02 tập thể (Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện
Sơn Dương); đề nghị tặng Bằng khen đối với 06 tập thể, 14 cá nhân, 17 Hội thẩm Tòa án nhân dân hai
cấp trong tỉnh; đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” đối với 10 cá nhân; đề nghị xét
tặng và vinh danh Thẩm phán đối với 02 Thẩm phán đề nghị xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”; Tổng
kết Phong trào thi đua đợt I năm 2020, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng Giấy khen cho 04 tập thể,
37 cá nhân và 13 vị Hội thẩm có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua đợt I năm 2020.
- Viện Kiển sát nhân dân tỉnh: Năm 2019, đơn vị được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; tặng Cờ thi đua ngành cho 03 đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối.
Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Khối. 6 tháng đầu năm
2020, có 01 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 tập thể được Thủ
tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn
2014 - 2018. Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen đối với 05 tập thể, 12 cá nhân có
thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020; 02 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 04 lượt tập thể và 26 lượt cá nhân trong các phong trào thi
đua ngắn hạn. Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen đối với 01 nữ cán bộ tiêu biểu nhân kỷ niệm
110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; đề nghị Viện trưởng
VKSND tối cao tặng Bằng khen đối với 07 tập thể và 28 cá nhân trong các phong trào thi đua ngắn hạn
và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” đối với 11 cá nhân đang công tác trong ngành.
- Cục Thi hành án dân sự: Năm 2019 đơn vị được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân
tỉnh”. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 Cục trưởng công nhận Điển hình
tiên tiến cấp cơ sở cho 03 tập thể và 03 cá nhân, tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân; Tổng
cục trưởng Tổng cục THADS công nhận và tặng Giấy khen cho tập thể Cục và 01 cá nhân. Đề nghị
Bộ Tư pháp công nhận Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020 cho 01 tập thể và 02
cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân.
- Công an tỉnh: Trong 6 tháng đầu năm 2020 đơn vị có 77 lượt tập thể, 400 cá nhân được các
cấp khen thưởng, trong đó: UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắt cho 04 tập thể, tặng Bằng khen cho 13
tập thể, 28 cá nhân; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 04 đơn vị, Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực
lượng 04 cá nhân, Bằng khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 50
tập thể, 299 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.
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Khối thi đua Nội chính tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
công tác thi đua, khen thưởng; bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành, của
địa phương; tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, phát động, tổ chức thực hiện có hiệu
quả các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, nhiều đổi mới.
Việc tổ chức phát động thực hiện phong trào thi đua luôn nhận được sự
quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể
để thực hiện tốt phong trào thi đua. Thông qua thực hiện phong trào thi đua đã
khơi dậy tinh thần và tác phong lao động cần cù, sáng tạo, rèn luyện phẩm chất
đạo đức của mỗi cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động luôn có
trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan; có nhiều sáng kiến, ý
kiến tham mưu, đề xuất có giá trị thiết thực, nhiều chương trình mới, lĩnh vực khó
được áp dụng trong công việc đạt hiệu quả cao.
Chú trọng công tác khen thưởng, xây dựng các nhân tố điển hình trong các
phong trào thi đua để vinh danh và nhân rộng, làm động lực để các đơn vị trong
khối thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành sớm và
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020.
2. Tồn tại, hạn chế
Công tác tổ chức hoạt động phong trào thi đua ở một số đơn vị chất lượng
chưa cao; một số cán bộ, chiến sĩ, công chức chưa nhiệt tình tham gia các phong
trào thi đua; vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng
chưa được phát huy mạnh mẽ.
3. Nguyên nhân
Một số phong trào thi đua tổ chức lồng ghép, chỉ tiêu thi đua còn chung
chung nên chất lượng chưa cao; cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chủ yếu
kiêm nhiệm nên chất lượng, hiệu quả công việc còn hạn chế; bên cạnh đó, do tình
hình dịch bệnh Covid 19 thực hiện giãn cách xã hội nên ảnh hưởng đến kết quả
công tác thi đua của các đơn vị thành viên...
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; trọng tâm là Chỉ thị số 34CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua,
khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen
thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện
các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được cấp có thảm quyền phê duyệt trong chương trình,
kế hoạch công tác trọng tâm của từng ngành. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu,
nhiệm vụ chính trị đã đề ra, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ
các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
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3. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh”; đoàn thể đạt
vững mạnh xuất sắc; cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tăng cường giáo dục cho
cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong công việc, đạo đức nghề nghiệp gắn với việc tiếp tục "Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần của
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của của Bộ Chính trị; tiếp tục
quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ
tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 26/CTTTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương
trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
4. Tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với các
phong trào thi đua chuyên đề, ngắn hạn do các Bộ, ngành, UBND tỉnh phát động;
tích cực tham gia các phong trào thi đua: “Tuyên Quang chung sức xây dựng
nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía
sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và
nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong từng cơ quan đơn
vị, trong Khối.
5. Tổ chức các hoạt động tình nghĩa thăm hỏi, tặng quà đối với các gia đình
chính sách, người có công với cách mạng nhân ngày 27/7; Tổ chức tặng quà cho
học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập nhân dịp khai giảng năm
học mới 2020-2021; Tổ chức giao lưu Giải Cầu lông, Bóng bàn, Thi kéo co Khối
thi đua Nội chính tỉnh (dự kiến tháng 12/2020, đơn vị Khối trưởng có kế hoạch cụ
thể sau).
6. Các đơn vị tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020 theo hướng dẫn
của Bộ, ngành, cấp trên. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng
của Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2020, bình xét, tôn vinh các danh hiệu thi
đua trong Khối, phát động phong trào thi đua năm 2021.
Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020
của Khối thi đua Nội chính tỉnh Tuyên Quang./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Thi đua- khen thưởng tỉnh (để B/c);
- Thành viên Khối TĐNC tỉnh;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, TĐKT.
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