
 

 

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng các huyện   

                thuộc Cụm thi đua số 3 tỉnh Thanh Hóa. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 334/HD-BTĐKT ngày 21/7/2020 của Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức hoạt động của Cụm thi đua cấp tỉnh 

và cụm, khối thi đua cấp cơ sở; Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 

của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Cụm thi đua của tỉnh năm 2021; Kế 

hoạch số 148/KH-CTĐ ngày 11/6/2021 về hoạt động của Cụm thi đua số 3 tỉnh 

Thanh Hóa. UBND huyện Như Thanh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 đề nghị Chủ 

tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng các huyện trong Cụm thực hiện một số nội 

dung như sau: 

1. Tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2022, báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2022 gửi về UBND huyện Như Thanh chậm nhất 

ngày 25/12/2021. 

2. Nội dung báo cáo tổng kết công tác thi đua – khen thưởng 

 - Về tổ chức các phong trào thi đua: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và 

kết quả các phong trào thi đua nổi bật trên các lĩnh vực (nêu tên cụ thể và đánh giá 

chất lượng các mô hình, điển hình tiên tiến) góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đơn vị mình trong năm 2021. 

 - Về công tác khen thưởng: Nêu rõ các danh hiệu, hình thức khen thưởng 

của các cá nhân, tập thể đã được các cấp khen thưởng trong năm 2021; 

(có đề cương báo cáo kèm theo) 

 3. Hồ sơ gửi về cụm trưởng gồm:  

 - Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021 

kèm phụ lục các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỤM THI ĐUA SỐ 3 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /CTĐ              Như Thanh, ngày         tháng 12 năm 2021 

V/v báo cáo tổng kết công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2021 

 



 - Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.  

 Đề nghị Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các huyện trong Cụm thi 

đua số 3 tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

CỤM TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NHƢ THANH 

  Đặng Tiến Dũng 

 
 

 



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-.......... ........, ngày        tháng      năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 2021, 

phƣơng hƣớng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022                                           

 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO 

THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG NĂM 2021 

  

 I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua – khen thƣởng 

II. Kết quả các phong trào thi đua và công tác nhân rộng điển hình tiên 

tiến 

1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội  

2. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề 

3. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. 

III. Công tác khen thƣởng 

1. Khen thưởng cấp Nhà nước 

2. Khen thưởng cấp tỉnh 

IV. Đánh giá chung 

1. Những kết quả đạt được 

2. Hạn chế và nguyên nhân. 

 

Phần thứ hai 
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHONG TRÀO 

THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG NĂM 2022 

 I. Nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thƣởng  

  

 II. Các giải pháp chủ yếu tổ chức triển khai thực hiện các phong trào 

thi đua, công tác khen thƣởng đạt hiệu quả 
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