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BÁO CÁO
Tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng
kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 tài lập tỉnh
Kính gửi: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
Thực hiện Văn bản số 06/HĐTĐKT ngày 12/11/2021 của Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào
mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/19919/2021); Sở Ngoại vụ báo cáo tổng kết phong trào thi đua, cụ thể như sau:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đợt thi đua:
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về
xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua yêu
nước giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 15/KH-UBND tỉnh ngày 15/01/2021 về
tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2021; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh phát động đợt
thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30
năm tái lập tỉnh (9/1991-9/2021)… Sở Ngoại vụ đã triển khai thực hiện công tác
tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng
nói chung và về phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm
190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh nói riêng đến toàn thể CBCCVC và
người lao động thuộc Sở dưới nhiều hình thức khác nhau (văn bản triển khai thực
hiện, khẩu hiệu tuyên truyền đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở; phổ biến
tại các buổi giao ban, chào cờ, chuyển qua hệ thống quản lý văn bản nội bộ trong
cơ quan).
2. Kết quả thực hiện:
Nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 244/2020/NQ-HĐND
ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2021; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021),
30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (9/1991 - 9/2021), các phong trào thi đua tại Sở
được triển khai thực hiện gắn với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
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học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó Sở đã
ban hành các Kế hoạch như: Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2021 (Kế
hoạch số 84/KH-SNgV ngày 2/2/2021); Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và
nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Sở giai
đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 198/KH – SNgV ngày 24/3/2021); Kế hoạch tổ
chức phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XIX (kế hoạch số 391/KH-SNgV ngày 11/6/2021); Kế hoạch phát
động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30
năm tái lập tỉnh (Kế hoạch số 216/KH – SNgV ngày 29/3/2021). Bên cạnh đó,
Sở đã đăng ký 03 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập
tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh (công văn số 221/SNgV-VPTTr ngày 30/3/2021).
Trong thời gian qua, CBCCVC và người lao động trong cơ quan ra sức thi
đua thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tâm
huyết đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, sâu sát, thực tế, sáng tạo; rèn luyện chuyên
môn, nghiệp vụ; tăng cường kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng;
xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu,
chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện. Đến nay, 02 nhiệm
vụ đăng ký trong chương trình khung của tỉnh năm 2021 đã hoàn thành.
Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và
hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX),
Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI); triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và địa phương (bộ chỉ số DDCI). Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
vào các hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan,
đơn vị. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung thi đua “Cán bộ, công chức, viên
chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt
động của hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và
đảng viên; tập trung thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra,
giám sát, thi hành kỷ luật đảng, rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban
hành mới các quyết định, quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ
luật đảng phù hợp với các quy định.
Triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc”, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; xây dựng các
phương án đảm bảo an ninh, trật tự nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục
đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; chủ
động công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan...
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3. Kết quả thực hiện các công trình, phần việc chào mừng: có phụ lục
biểu mẫu gửi kèm.
Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng
kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/19919/2021), Sở Ngoại vụ gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Hoài Nam
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DANH SÁCH
công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh
(Kèm theo báo cáo số 180/BC-SNgV ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Sở Ngoại vụ)
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Tên công trình (phần việc)
Khởi công xây dựng Dự án hệ thống
thủy lợi huyện Nỏng Bóc tỉnh Khăm
Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân
dân Lào
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tổ chức Pháp
nhân công ích Quản lý lao động quốc tế
(IPM) Nhật Bản về việc thực hiện Chương
trình giao lưu đào tạo nguồn nhân lực

Tổ chức lớp tiếng Lào cho cán bộ
công chức viên chức của tỉnh

Thời gian thực hiện
Ngày khởi
Ngày hoàn
công
thành
Năm 2021

Năm 2022

Tháng 4

Tháng 12

Tháng 7

Tháng 9

Tiến độ hoàn thành
(%)
95%
(dự kiến khởi công trong tháng 12/2021)

100%

Sở Ngoại vụ đã có văn bản gửi các sở, ban,
ngành đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành
phố khảo sát và đăng ký số lượng CBCCVC có
nhu cầu học tiếng Lào. Tuy nhiên, do ảnh hưởng
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam
cũng như tại tỉnh, Sở Ngoại vụ đã có văn bản đề
nghị UBND tỉnh cho phép lùi thời gian tổ chức
lớp tiếng Lào nói trên sang năm 2022.
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