
Khối Quản lý Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp huyện Giao Thủy phát động phong 

trào thi đua năm 2022 

         Năm 2022 các cơ quan trong Khối QLNN và Đơn vị sự nghiệp phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an 

ninh quốc phòng. Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 

chính quyền và các đoàn thể tiên tiến xuất sắc. Thực hiện hiệu quả công tác cải 

cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ. Hưởng ứng và triển khai 

phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 

phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19. 

        Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2021; phát động phong trào thi đua năm 2022 khối quản lý Nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp. Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện dự  hội nghị. 

 

Khối Quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp huyện Giao Thủy phát động phong 

trào thi đua năm 2022 

        Năm 2021 phong trào thi đua của khối quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh 

COVID-19 diễn biến phức tạp. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, 

ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua trong khối được triển khai sâu rộng và nhận 

được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động. Trong đó cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, triển khai thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của cấp trên các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện mục tiêu kép 

vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, sâu 

rộng bởi đại dịch COVID-19, song kinh tế của huyện vẫn có sự khởi sắc, một số lĩnh 



vực duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Năng suất lúa đạt 64,84 tạ/ha, đạt 

102 % kế hoạch, cao nhất toàn tỉnh. Tổng sản lượng lương thực gần 96 ngàn tấn. Năm 

2021 có 12 xã, thị trấn đăng ký xây dựng NTM nâng cao, 5 xã xây NTM kiểu mẫu, 50 

xóm, tổ dân phố đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu, có 51 sản phẩm được công nhận 

đạt tiêu chuẩn OCOP. Đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các 

địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Kết luận số 43 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Giao Thủy; hoàn thành 

và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt. Các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; đồng thời thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, thích ứng an toàn, linh 

hoạt, hiệu quả. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn huyện ước đạt 55 triệu 

USD. Thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo chỉ tiêu giao. Xây dựng, triển khai Kế 

hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Lĩnh vực văn hóa xã 

hội duy trì hoạt động nề nếp các trường học, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường 

chuẩn Quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp. Đến nay toàn huyện có 67/67 trường đạt 

chuẩn Quốc gia lần đầu, trong đó có 31/67 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; có 

62/67 trường đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Ngành Y tế tập trung cao cho 

công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân; duy trì sẵn sàng, đầy đủ 

nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị y tế,… phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19. Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức tiêm phòng vắc xin COVID-

19 cho nhân dân đảm bảo an toàn. Thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, chăm 

lo cho đối tượng chính sách, người có công, an sinh xã hội trong dịp lễ, tết. Tiếp nhận 

và thẩm định hồ sơ h  trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất 

việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Công tác nội vụ, tư pháp hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được Khối quản lý NN và đơn 

vị sự nghiệp đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng Ba cho 1 tập 

thể, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, danh hiệu tập thể lao 

động xuất sắc cho 3 tập thể, Bằng khen cho 3 tập thể. Đề nghị UBND huyện tặng 

danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 7 tập thể, tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 

nhiều cá nhân được đề nghị khen thưởng. 



 

Đại diện các cơ quan trong Khối Quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp ký kết giao 

ước thi đua năm 2022 

          Năm 2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đảm nhiệm Phó Trưởng Khối 

Quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp phát động phong trào thi đua. Theo đó, các cơ 

quan trong khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển 

kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, pháp luật của nhà nước. Xây dựng Đảng bộ, Chi 

bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chính quyền và các đoàn thể tiên tiến xuất sắc. 

Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương công 

vụ. Hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung 

sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19./. 

Nguồn: giaothuy.namdinh.gov.vn 


