
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG BẮC HÀ 

 

Số:  145/UBND-VP 
V/v tổng kết công tác Thi đua-Khen 

thưởng năm 2022, phân bổ chỉ tiêu khen 

thưởng thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và 

đăng ký thi đua năm 2023.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày  02  tháng 12 năm 2022 

                                             
                         Kính gửi:  

- Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND; 

                                    - UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể cấp xã; 

- Cán bộ, công chức, KCT phường; 

- Các Tổ dân phố. 
 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 25/HD-HĐ TĐKT ngày 18/11/2022 của Hội đồng 

Thi đua Khen thưởng thành phố và Công văn số 2469/UBND-NV ngày 14/10/2022 

của UBND thành phố về việc chấn chỉnh một số nội dung khen thưởng và lập hồ 

sơ đề nghị khen thưởng. Để chuẩn bị cho nội dung tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2022, ngày 01/12/2022, Hội đồng TĐKT phường đã họp triển khai đề 

nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện một số nội dung  sau:  

1. Tổng kết các phong trào thi đua năm 2022 và triển khai phát động 

phong trào thi đua năm 2023 

Đề nghị các ngành, đoàn thể, Tổ dân phố báo cáo kết quả thực hiện các phong 

trào thi đua phát động từ đầu năm và các phong trào do tỉnh, thành phố phát động 

như: “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị 

văn minh”,“Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, 

“Cả tỉnh chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-

19”,“Cán bộ, công chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…; đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập 

thành phố (28/5/2007-28/5/2022)…(nêu rõ kết quả từng phong trào), đánh giá 

đúng những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong 

chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện các phong trào thi đua năm 2023 (báo cáo gửi cho Thường trực Hội đồng 

TĐKT phường trước ngày 09/12/2022). 

2. Phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cấp phường năm 2022 

- Đối với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể: mỗi tổ chức 3 tập thể, 03 cá 

nhân; 

- Tổ chức Công đoàn cơ quan phường Bắc Hà: 02 cá nhân; 

- Đối với các tổ chức xã hội: Khuyến học, Cựu giáo chức, Cựu Thanh niên 

xung phong, Chữ thập đỏ và Bảo trợ xã hội: mỗi tổ chức 01 tập thể, 01 cá nhân; 

- Đối với Hội Người cao tuổi: 3 tập thể, 03 cá nhân; 

- Đối với lĩnh vực Quốc phòng - An ninh - Tư pháp: mỗi ngành 02 tập thể, 04 

cá nhân (Tư pháp: 01 cá nhân) 



Yêu cầu các ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội tổ chức họp, bình xét 

những tập thể, cá nhân tiêu biểu và gửi hồ sơ đề nghị về UBND phường (qua đ/c 

Bùi Thị Thùy Dương - Văn phòng HĐND-UBND) để tổng hợp, trình Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng phường bình xét, quyết định. 

3. Đăng ký thi đua năm 2023 

Để đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua, nhằm đưa 

phong trào thi đua tiến lên một bước mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương năm 2023 và kế hoạch 5 năm 

2021-2026, Hội đồng TĐKT phường phát động và đề nghị Trưởng các ngành, 

đoàn thể, tổ chức xã hội, các tổ dân phố đăng ký, tổ chức thực hiện các phong trào 

thi đua gắn liền với mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc 

phòng an ninh năm 2023; tập trung vào các nội dung nhiệm vụ còn khó khăn, cần 

có sự tập trung cao, như: huy động nội lực nâng cấp kết cấu hạ tầng, chỉ đạo xây 

dựng nâng cao các tiêu chí văn minh đô thị; phát triển các mô hình kinh tế bền 

vững; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; đoạn đường tự quản; xây dựng, củng 

cố danh hiệu tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu; công tác giảm nghèo, thực hiện 

chính sách BHYT toàn dân; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, công tác truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ 

trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước… 

Trên cở sở chức năng nhiệm vụ được giao, mỗi ngành, đoàn thể, tổ dân phố, 

mỗi cá nhân cán bộ, công chức lựa chọn 1 - 2 nhiệm vụ trọng tâm để đăng ký, phát 

động phong trào thi đua và tập trung chỉ đạo, thực hiện; thiết thực lập thành tích 

chào mừng các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước.  

- Chỉ tiêu, số lượng trên cơ sở năm 2022.(giảm đều mỗi tổ chức 1 cá nhân và 

1 tập thể) 

4. Thời gian, thủ tục hồ sơ: 

* Thời gian gửi hồ sơ: Trước ngày 09/12/2022  

* Hồ sơ khen thưởng bao gồm:  

- Biên bản họp bình xét của tổ chức; 

- Danh sách bình xét các tập thể, cá nhân của đơn vị; 

- Đăng ký thi đua năm 2023. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội 

tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian và nội dung quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Các thành viên HĐTĐKT phường; 

- Lưu VP.HĐND-UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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