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BÁO CÁO
Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020
Thực hiện Công văn số 777/SNV-BTĐKT ngày 27/5/2020 của Sở Nội vụ
tỉnh Vĩnh Phúc về việc báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu
năm 2020. UBND huyện Sông Lô báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua,
khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn với những nội dung sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN
THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Công tác tham mưu chỉ đạo; xây dựng, ban hành văn bản quy
định, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2015-2020, UBND huyện đã tổ chức phát động
nhiều đợt thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội đã đề ra. Đồng thời tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên,
đột xuất gắn liền với các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của ngành, của địa
phương; hướng dẫn thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ những khó
khăn tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn, cụ thể như sau:
- Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND huyện Sông Lô
về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới Hội nghị điển hình
tiên tiến huyện Sông Lô lần thứ III;
- Văn bản số 110/UBND-NV ngày 04/02/2020 của UBND huyện Sông Lô
về việc phát động phong trào thi đua năm 2020;
- Văn bản số 23/HD-NV ngày 04/02/2020 của phòng Nội vụ về việc
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình cấp cơ sở;
- Văn bản số 30/NV-HC ngày 12/02/2020 của phòng Nội vụ về việc đăng
ký thi đua khen thưởng năm 2020.
- Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của Chủ tịch UBND
huyện Sông Lô về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng
huyện Sông Lô.
2. Triển khai tổ chức các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ
và UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động
a) Phong trào “Doanh nghiệp Sông Lô hội nhập và phát triển”

Sau khi được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-SNV ngày 22/8/2018
Hội Doanh nghiệp huyện Sông Lô đã đi vào hoạt động và bước đầu đạt được
những kết quả tích cực.
Từ đầu năm 2020, Hội đã triển khai các phong trào thi đua đến các Doanh
nghiệp nhằm phát huy và khuyến khích sự sáng tạo của các doanh nghiệp trong
sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu phát triển
của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trên địa bàn đã tổ chức phát động thi đua
gắn với phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
b) Phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Công tác tuyên truyền tiếp tục được tăng cường, đảm bảo thiết thực và
hiệu quả, phát huy được vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người
dân trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Thường xuyên đăng các tin,
bài trên Bản tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phát
hành, UB MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị đã chủ động trong công tác
tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực
tham gia, hưởng ứng phong trào NTM của huyện bằng nhiều hình thức khác
nhau: Thông qua các hội nghị sinh hoạt chi, tổ, hội tuyên truyền về các chủ
trương, chính sách của Đảng, nhà nước về Chương trình xây dựng NTM cùng
với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các phong trào: “Mái
ấm tình thương”, “Thanh niên Sông Lô chung tay xây dựng NTM”, “Nông dân
sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo làm giàu
chính đáng”, “Nông dân thi đua bảo vệ môi trường nông thôn”,... thông qua các
hội nghị chuyên đề và trên hệ thống truyền thanh của huyện, các xã để người
dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện. Đến hết năm 2019, 16/16 xã trên địa bàn
huyện đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
c) Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ
lại phía sau”
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động, TB-XH phối hợp với các đơn
vị liên quan triển khai các hoạt động giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện
đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng nhằm thực hiện tốt phong trào“Cả nước
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Kết quả trong 6
tháng đầu năm 2020:
- Phê duyệt bổ sung: 05 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo ở các xã Nhạo Sơn,
TT. Tam Sơn, Đức Bác, Quang Yên.
- Xác nhận đề nghị BHXH tăng mới thẻ BHYT cho 230 đối tượng thuộc
hộ nghèo N1, 70 đối tượng hộ nghèo N2, 1.023 đối tượng hộ cận nghèo, 175 thẻ
BHYT người dân tộc thiểu số.
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- Nhận, cấp phát thẻ BHYT người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu
số (DTTS) cho các xã, thị trấn trên địa bàn.
- Phối hợp quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh:
+ Tặng 75 suất quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 17 xã, thị trấn;
trao 30 suất quà tết cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện (mỗi suất trị giá
500.000đ);
+ Trao 40 suất quà cho trẻ em khuyết tật nhân ngày khuyết tật Việt Nam
(18/4/2020) và 35 suất quà đồ dùng học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 17
xã, thị trấn do quỹ BTTE tỉnh.
+ Tặng 35 suất quà, 70 suất đồ dùng học tập, 20 suất học bổng, 20 xe đạp
đến trường cho trẻ em nhân dịp “Tháng hành động vì trẻ em”.
- Trao 85 suất quà từ nguồn ngân sách huyện cho trẻ em nghèo khó khăn
trong dịp tết Nguyên đán (mỗi suất trị giá 300.000đ),
3. Công tác triển khai Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Sông Lô lần thứ III
Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V và
Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKH ngày 04/12/2019 của Hội đồng Thi đua-Khen
thưởng tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình
tiên tiến cấp cơ sở tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V,
UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trên địa bàn, cụ thể
như sau: Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND huyện Sông
Lô về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới Hội nghị điển
hình tiên tiến huyện Sông Lô lần thứ III; Văn bản số 23/HD-NV ngày
04/02/2020 của phòng Nội vụ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình
cấp cơ sở. Kết quả, đến nay các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã
hoàn thành xong việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở; 36 tập thể,
117 cá nhân đã được khen thưởng, biểu dương, là các tập thể, cá nhân, hộ gia
đình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu trên tất cả các lĩnh
vực của đời sống xã hội, là những nhân tố mới, điển hình mới được tập thể các
cơ quan, đơn vị, địa phương thừa nhận, suy tôn. Hội nghị điển hình tiên tiến
huyện Sông Lô lần thứ III dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2020.
4. Tổ chức các phong trào thi đua do Tỉnh và Sở, ngành phát động
a) Về phong trào thi đua trong khối Đảng, chính quyền
Phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, chính quyền tiếp tục được
khơi dậy và phát huy với nhiều hình thức phong phú. Qua đó đã động viên được
cán bộ, công chức, viên chức tham gia, nâng cao chất lượng công tác tham mưu,
giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công
dân đến giao dịch.
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Chính quyền từ huyện đến cơ sở hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai
trò quản lý điều hành của Nhà nước trong việc thực hiện các phong trào thi đua
trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua
phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực.
b) Về phong trào thi đua trong MTTQ và các đoàn thể
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện đã phát động
nhiều đợt thi đua có tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của
huyện. Tiêu biểu là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong
trào thi đua yêu nước. Phối hợp với các phòng, ban, tuyên truyền vận động đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tổ chức các hoạt động giúp đỡ
người nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức thăm và tặng quà đại
diện cho các đối tượng là: Lão thành cách mạng, bà mẹ VNAH, các gia đình
chính sách tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc,
chức việc trong Phật giáo và Công giáo, hộ nghèo, cô đơn, tàn tật, có hoàn cảnh
ĐBKK nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020. Kết quả toàn huyện đã
tặng quà được 12.257 suất với số tiền gần 6 tỷ đồng.
Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh trích quỹ “Cứu trợ thiên tai” tỉnh, huyện
hỗ trợ cho 02 hộ cháy nhà tại xã Tứ Yên, xã Đồng Thịnh và 03 hộ bị đuối nước tại
xã Đôn Nhân, Đồng Thịnh và xã Tứ Yên với tổng số kinh phí là 51 triệu đồng; tổ
chức cấp, phát 35.000 chiếc khẩu trang và 1.200 lít dung dịch diệt khuẩn được
phát miễn phí tới các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học
phổ thông trên địa bàn huyện để phòng, chống dịch Covid-19 cho các em học
sinh và các thầy cô giáo tại các nhà trường; tổ chức cấp phát miễn phí gần 400
khẩu trang y tế và gần 360 bánh xà phòng cho nhân dân thôn Xy xã Tân Lập.
Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Toàn huyện đã ủng hộ được
763.330.000đ, hiện vật gồm: 3.000 chiếc khẩu trang, 1.500 lọ dung dịch rửa tay,
1.310kg gạo, 41 lít dầu ăn... ở các xã Đồng Thịnh, Lãng Công, Tứ Yên, Cao
Phong, Như Thụy, Bạch Lưu.
- Hội Nông dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do
Trung ương Hội phát động, ngay từ đầu năm HND huyện chỉ đạo và phát triển
mạnh mẽ, sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, hội
viên nông dân trong toàn huyện. Các tổ chức cơ sở hội đã tổ chức đăng ký danh
hiệu thi đua với Hội Nông dân huyện. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh
giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo thu hút trên 8.000 hộ hội viên đăng
ký thi đua. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá và tham gia xây dựng làng xã
văn hoá thu hút trên 15.000 hộ gia đình đăng ký tham gia. 146/146 chi hội nông
dân đăng ký thi đua chi hội không có người sinh con thứ 3. Phong trào nông dân
tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh được 100% hội
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viên đăng ký tham gia... trong dịp tết nguyên đán Canh Tý Hội Nông dân huyện
thăm hỏi tặng được 17 xuất quà xuất trị giá mỗi xuất 300.000đ và thăm hỏi động
viên, tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020 được 233 xuất quà, trị
giá mỗi xuất quà bằng tiền mặt là 50.000đ.
- Các cấp Hội Phụ nữ đã đổi mới phương thức hoạt động thực hiện tốt các
phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động như phong trào: “Phụ nữ tích
cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”gắn với phong
trào “Phụ nữ Sông Lô cử chỉ đẹp-sống nhân văn”; cuộc vận động “Rèn luyện
phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình
5 không 3 sạch” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được các cấp Hội tiếp tục duy trì và
triển khai tới toàn thể cán bộ hội viên, thông qua sinh hoạt chi, tổ, CLB, giao lưu
văn hóa văn nghệ... Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ
văn minh, CLB phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang. Kết quả đã có 100%
cán bộ, 96,4% hộ gia đình hội viên thực hiện.
Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, đỡ đầu trẻ mồ côi không nơi
nương tựa, chăm sóc giúp đỡ người tàn tật, phụ nữ đơn thân, các hộ chính sách
đặc biệt khó khăn. Trong dịp tết Nguyên Đán, ngày 8/3, dịp covid-19 Hội đã
trích quỹ thăm và tặng quà Mẹ VNAH, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trẻ em
nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân tàn tật, phụ nữ có tinh
thần vượt khó....Tổng trị giá 499.650.000đ cho 259 chị em. Các cấp Hội phối
hợp tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công và các đối tượng bảo
trợ xã hội, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 12.257 xuất, trị giá gần 6
tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ đạo Hội LHPN xã Quang Yên phối hợp tổ chức gói bánh
chưng xanh, tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo 137 xuất quà tết với
số tiền là 58.100.000đ.
- Liên đoàn Lao động huyện phát động nhiều phong trào như: “Lao động
giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”,
“Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát
triển nông thôn”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,... Các
phong trào này được các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả, đã tạo sức lan tỏa rộng
khắp. Ngoài ra Liên đoàn Lao động huyện còn phối hợp với các cấp chính quyền
cơ sở phát động và tổ chức cho công nhân viên chức lao động ký giao ước thi đua
ngay từ đầu năm với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với các cuộc vận động lớn của
Đảng, Nhà nước, góp phần hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan,
đơn vị. Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống
dịch Covid-19” góp phần hỗ trợ phương tiện phòng, chống dịch cho các cơ sở y tế,
cơ sở cách ly và người lao động có hoàn cảnh khó khăn... Kết quả, số tiền ủng hộ
trên địa bàn huyện đã thu được ước khoảng 749.510.000 đồng; đặc biệt nhận được
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sự ủng hộ từ công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn với 15.590 kg gạo cho 15.590
nhân khẩu thuộc hộ nghèo trên địa bàn huyện.
- Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương,
trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội Cựu chiến binh huyện đã phát động nhiều
phong trào thi đua đến các Hội viên, tiêu biểu như: Phong trào “Phát huy truyền
thống anh bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua “Hội Cựu chiến binh gương mẫu
năm 2020”; Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng
cao đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, các cấp hội
đã tổ chức động viên cán bộ hội viên CCB phát huy nội lực, phát triển sản xuất,
thực hành tiết kiệm, thi đua làm kinh tế giỏi, các Hội viên Hội Cựu chiến binh
thường xuyên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu
chính đáng, nâng cao đời sống tinh thần của hội viên.
- BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc triển
khai các hoạt động theo chủ đề công tác Đoàn năm 2020 “Tuổi trẻ Sông Lô tự
hào tiến bước dưới cờ Đảng”; gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì và xây dựng mới công trình
thanh niên “Ngọn đèn thắp sáng đường làng”; “Ngày thứ 7 tình nguyện-Ngày
chủ nhật xanh”,.... Trong thời gian qua các đơn vị đã tổ chức đồng loạt vệ sinh
môi trường, thu gom rác thải, tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT, tổ chức ra
quân vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, vệ sinh đường làng ngõ xóm,… Kết quả đã tổ
chức xây dựng được 01 công trình thanh niên (Hàng cây thanh niên), xây dựng
và ra mắt mô hình “Làng quê xanh-Đường quê sạch” tại xã Đồng Thịnh; thu
gom được gần 12 tấn rác thải với hơn 1.000 ĐVTN tham gia, đảm nhận 18 đoạn
đường thanh niên tự quản, sửa chữa được hơn 26km công trình thanh niên,…
5. Công tác khen thưởng.
- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đến
khen thưởng cho cá nhân người lao động trực tiếp, đảm bảo tỷ lệ khen thưởng
theo quy định. Từ đó, đã khích lệ động viên tinh thần các cá nhân người lao
động, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị tham gia các
phong trào thi đua, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và
hăng say trong lao động sản xuất; góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn
hóa, xã hội năm 2020 của huyện.
- Kết quả khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020: Tổng số tập thể, cá nhân
được khen thưởng là: 211 (trong đó: 63 tập thể, 148 cá nhân).
- UBND tỉnh tặng bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut
Corona (Covid-19) gây ra.
6. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
Hội đồng TĐKT huyện được kiện toàn kịp thời, đúng theo Văn bản số
377/SNV-TĐKT ngày 19/3/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt
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động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp trên địa bàn tỉnh. Hội đồng
TĐKT huyện làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Thực hiện sự phối
hợp giữa các cơ quan nhà nước và đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức chỉ đạo,
thực hiện phong trào thi đua yêu nước; Hội đồng TĐKT huyện hiện nay có 11
thành viên, Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND huyện, 02 Phó Chủ tịch Hội
đồng gồm Phó Chủ tịch UBND huyện và Trưởng phòng Nội vụ (Phó Chủ tịch
thường trực); Các thành viên của HĐTĐKT huyện là trưởng các phòng, ban,
ngành thuộc Huyện ủy, UBND huyện.
7. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng:
UBND huyện Sông Lô đã cử cán bộ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng do Sở Nội vụ tổ chức hàng năm.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN
THƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020.

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn
thể các cấp. Tổ chức tuyên truyền, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái
quốc gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”.
2. Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thi đua, khen
thưởng. Tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương kịp thời các điển hình
tiên tiến. Chú trọng xây dựng các mô hình điểm trong các phòng, ban, ngành,
đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn và trong toàn thể nhân dân.
3. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Sông Lô lần thứ III, giai
đoạn 2015-2020. Qua đó, tuyên dương và biểu dương, khen thưởng các điển
hình tiên tiến có thành tích xuất sắc nổi bật trong các phong trào thi đua giai
đoạn 2015-2020.
4. Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hoạt động của khối thi đua. Chỉ đạo các
khối thi đua tiếp tục hoàn chỉnh về quy chế hoạt động và các tiêu chí thi đua,
khen thưởng; đề ra các nội dung sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động thi đua khối ngày càng đổi mới thiết thực.
5. Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, an
ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm
2020 của huyện Sông Lô, UBND huyện trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Ban TĐKT-Sở Nội vụ (b/c);
- Trưởng khối thi đua các huyện, thành phố (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Sơn
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