
Giao Thủy tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2022 Khối thi 

đua Doanh nghiệp 

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, do tác động suy giảm kinh tế toàn cầu và 

đại dịch Covid-19 nhưng các đơn vị thành viên trong khối đã cụ thể hóa nội 

dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của 

đơn vị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm 

thúc đẩy phong trào thi đua. 

 

Đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ 

trì hội nghị 

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, do tác động suy giảm kinh tế toàn cầu và 

đại dịch Covid-19, Khối thi đua Doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ giữa các thành 

viên nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của khối phát triển. Tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc chỉ đạo của huyện về thi đua - khen thưởng, phát động các phong 

trào thi đua năm 2021 thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị thành viên trong khối đã cụ thể 

hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của 

đơn vị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm thúc 

đẩy phong trào thi đua; thực hiện tốt sự chỉ đạo của UBND huyện về phòng chống 

dịch Covid 19 và hỗ trợ người lao động; chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân, 

người lao động luôn được đảm bảo và chi trả kịp thời. 

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thành Nam - TVHU, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khối thi đua doanh 

nghiệp đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí cũng có một số lưu ý về công tác kiểm 

tra việc thực hiện giao ước thi đua; việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, bình 



xét thi đua khen thưởng của các đơn vị còn chủ yếu dựa vào số liệu báo cáo và cần 

làm rõ thêm các phương pháp đổi mới để thích ứng với tình hình mới trong đại dịch. 
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