
Giao Thủy: Cụm thi đua xã, thị trấn tổ chức hội nghị phát động và ký kết phong 

trào thi đua năm 2022. 

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021,  Ban Thi đua khối xã, thị trấn đã tích 

cực chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bám sát tình hình thực tế, cụ thể hóa những 

chủ trương biện pháp,  đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi 

dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc phát động 

phong trào thi đua theo từng tháng, từng quý và từng năm. Với những kết quả 

đã đạt được, Cụm thi đua xã, thị trấn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Huân 

chương cho nhân dân và cán bộ xã Giao Phong; đề nghị UBND tỉnh tặng cờ cho 

một tập thể thi đua xuất sắc; 4 tập thể lao động xuất sắc, 4 tập thể và 10 cá nhân 

được UBND tỉnh tặng bằng khen; đề nghị UBND huyện tặng 9 tập thể lao động 

tiên tiến, 91 cá nhân được tặng giấy khen và 69 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ 

thi đua cơ sở. 

  

 

Đồng chí Đỗ Đình Chung - Chủ tịch UBND xã Bạch Long đánh giá kết quả 

thực hiện phong trào thi đua năm 2021. 

Dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND huyện, Cụm thi đua xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua 

khen thưởng; phát động và ký kết phong trào thi đua năm 2022. Tới dự có đồng chí 

Vũ Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn. 



 

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng Cụm xã, thị trấn 2021. 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch Covid-19 

bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện. Trong bối cảnh đó, UBND 

huyện, các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về 

công tác phòng chống dịch bệnh, quyết tâm vượt qua khó khăn vừa thúc đẩy sản xuất 

kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội vừa triển khai hiệu quả công tác phòng chống 

dịch. Ban Thi đua khối xã, thị trấn đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bám sát 

tình hình thực tế, cụ thể hóa những chủ trương biện pháp, đổi mới phong trào thi đua 

yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Nhiều đơn vị đã thực hiện 

tốt việc phát động phong trào thi đua theo từng tháng, từng quý và từng năm như xã 

Giao Phong, Bạch Long, Hoành Sơn, Giao Hải… 



 

Các địa phương ký cam kết thi đua năm 2022. 

Cùng với tập trung phòng chống dịch bệnh, phong trào cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác cải 

cách hành chính, giảm nghèo, giải quyết việc làm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026 được các địa phương tập trung chỉ đạo hiệu quả. Với những kết quả đã đạt được, 

Cụm thi đua xã, thị trấn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương cho nhân 

dân và cán bộ xã Giao Phong; đề nghị UBND tỉnh tặng cờ cho một tập thể xuất sắc; 4 

tập thể lao động xuất sắc, 4 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 

đề nghị UBND huyện tặng 9 tập thể lao động tiên tiến, 91 cá nhân được tặng giấy 

khen và 69 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 



 

Đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu 

tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch TT 

UBND huyện đề nghị Cụm thi đua khối xã, thị trấn tiếp tục triển khai phonhg trào thi 

đua mang tính thiết thực, sâu rộng và bao quát toàn bộ các lĩnh vực, góp phần tạo môi 

trường xã hội lành mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và 

trật tự an toàn xã hội; đặc biệt coi trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

tạo bước đột phá về phát triển kinh tế theo tinh thần nội dung thi đua do Cụm phó thi 

đua khối xã, thị trấn của xã Hoành Sơn đã phát động./. 

Nguồn: giaothuy.namdinh.gov.vn 


