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BÁO CÁO  

Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 8 năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-CTĐ SỐ 08 ngày 21/5/2021 về việc tổ chức 

phong trào thi đua và bình xét khen thưởng của Cụm thi đua số 08 năm 2021; 

Cụm thi đua số 08 báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng 

năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Công tác tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua: 

Ngay từ đầu năm, Cụm thi đua số 08 đã xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào 

thi đua và bình xét khen thưởng, xây dựng bảng tiêu chí thi đua cụ thể, bám sát nhiệm 

vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị trong Cụm; kịp thời ban hành các văn bản 

triển khai đăng ký thi đua đầu năm, thực hiện việc chấm điểm và tổ chức, báo cáo sơ 

kết, tổng kết công tác thi đua theo kế hoạch đã đề ra.  

Có 12/12 đơn vị trong Cụm đã đăng ký chỉ tiêu thi đua, ký kết giao ước thi đua, 

triển khai tốt phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện 

thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Thông tin và Truyền 

thông và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh. 

II. Kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua: 

Năm 2021, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đơn 

vị trong Cụm vừa phòng chống dịch bệnh trì, vừa phải duy trì hoạt động chính trị, 

chuyên môn của đơn vị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: 

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn: 

1.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đã đăng ký với Cụm:  

 * Về triển lãm số hoặc thực hiện tuyên truyền “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt 

Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý: các đơn vị trong Cụm thực hiện tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về chủ quyền của 

Việt Nam và những chứng cứ lịch sử và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 

2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa....Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và thực 

hiện giãn cách xã hội, một số đơn vị đã chuyển sang hình thức tổ chức thi trực tuyến 

tìm hiểu “Luật cảnh sát biển Việt Nam và biển đảo Việt Nam”; tổ chức triển lãm bằng 

hình thức trực tuyến thông qua việc trưng bày số hóa các tư liệu, hình ảnh. 

Về tổ chức Ngày Sách Việt Nam: tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng 

ứng, giới thiệu sách hay thông qua các kênh báo chí, hệ thống thông tin cơ sở được 
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thực hiện tốt, khơi dậy phong trào đọc sách trong cộng đồng, từng bước đáp ứng 

được yêu cầu giải trí của mọi đối tượng bạn đọc sách; xây dựng và triển khai Trang 

sách online; tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”; trưng bày, phục vụ 

đọc sách tại các thư viện, trụ sở và cửa hàng của doanh nghiệp, điểm Bưu điện – Văn 

hóa xã; tặng sách cho các trường học, doanh trại quân đội...  

Về phát động thi đua cải cách hành chính, thi đua ứng dụng CNTT: các đơn 

vị trong Cụm đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, Kế 

hoạch ứng dựng công nghệ thông trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Bên 

cạnh đó, đã tích cực hưởng ứng các phong trào và phát động phong trào thi đua 

tại đơn vị. 

Về kế hoạch phát triển ngành Thông tin và Truyền thông tại địa phương: 

các đơn vị trong cụm đã xây dựng kế hoạch phát triển ngành thông tin và truyền 

thông tại địa phương. 

1.2. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản QPPL; 

tham mưu triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước cho chính quyền địa phương: 

Các đơn vị trong Cụm đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. Tất 

cả các văn bản QPPL đều đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ và phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

của ngành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế-xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 

hoá văn bản QPPL lĩnh vực thông tin và truyền thông, tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

1.3. Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực, tham mưu hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ về Chuyển đổi số tại địa phương: 

Các đơn vị trong Cụm đã tham mưu UBND tỉnh và thực hiện tốt các nhiệm 

vụ về chuyển đổi số tại địa phương: Triển khai ứng dụng chính quyền điện tử hỗ 

trợ người dân, doanh nghiệp và khách du lịch phản ánh khi nhận thấy những vấn 

đề bất cập trong lĩnh vực trật tự, xã hội….; phát triển hạ tầng phục vụ phát triển 

chính quyền điện tử, chuyển đổi số; chuẩn bị triển khai thí điểm đô thị thông minh, 

dịch vụ thông minh; ban hành kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh; kiện 

toàn Ban chỉ đạo chính quyền điện tử; Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công 

mức độ 4; Nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến, cổng dịch vụ công trực 

tuyến….Đồng thời, đã phân công cụ thể nhân sự chuyên trách về thực hiện Chuyển 

đổi số và xây dựng chính quyền số. 

Kết quả thực hiện: 

         - Có 09/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 20/20 điểm, 5 điểm thưởng gồm: Tiền Giang, 

Long An, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến 

Tre. 
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- Có 02/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 18/20 điểm, 4 điểm thưởng gồm:Cà Mau, 

Kiên Giang. 

- Có 01/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 16/20 điểm, 3 điểm thưởng: Sóc Trăng. 

2. Quản lý công tác báo chí, truyền thông: 

Công tác quản lý nhà nước về báo chí đảm bảo chặt chẽ đúng Luật Báo chí 

đã tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh phát huy tác 

dụng tích cực và ngày càng được nâng cao, tuyên truyền kịp thời những chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước đáp ứng kịp thời 

nhu cầu thông tin của xã hội góp phần định hướng dư luận. Đảm báo tính trung 

thực, khách quan của thông tin đến với người dân. Trong năm đã tập trung chỉ đạo 

các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền: các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã 

hội tại địa phương; các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước; quảng bá hình 

ảnh, đất nước, con người Việt Nam; các thành tựu, sự kiện nổi bật của địa phương; 

Đề án chuyển đổi số...Đặc biệt tập trung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Bluezone 

để phòng chống dịch; các giải pháp trọng tâm trong phòng chống ứng phó tình 

hình xâm nhập mặn… 

Kết quả thực hiện: 12/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 10/10 điểm. 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế ngành TTTT tại địa phương: 

Các đơn vị trong Cụm đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp tại địa phương thông qua công tác tham mưu, ban hành cơ chế, 

chính sách, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật ngành TTTT bảo 

đảm phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa 

phương. 

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng hầu hết các đơn vị trong Cụm 

vẫn tổ chức đối thoại (qua hình thức gián tiếp như zalo, điện thoại, tổ chức họp trực 

tuyến...) với các doanh nghiệp (để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của doanh nghiệp 

đồng thời giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp ngành phát triển tại địa phương. 

Kết quả thực hiện:  

- Có 12/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 10/10 điểm. 

- Có 11/12 đơn vị đạt điểm thưởng: Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà 

Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang. 

4. Phát triển và ứng dụng CNTT: 

Việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được đẩy mạnh 

và phát huy hiệu quả tích cực: Hạ tầng công nghệ thông tin được đồng bộ; đẩy 

mạnh hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, thư 

điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận hồ sơ và xử lý qua mạng; triển khai 
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việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường triển khai, sử dụng 

các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng chống dịch; hệ thống 

Hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động ổn định, đảm bảo phục vụ tốt cho công 

tác chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến huyện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; thực 

hiện tốt việc ký số và trao đổi văn bản điện tử.... 

 Kết quả thực hiện: 

- Có 12/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 10 điểm. 

- Có 02 đơn vị nằm trong bảng xếp hạng 10 đến 20: Đồng Tháp, Tiền Giang 

5. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính: 

Các thành viên trong Cụm đã xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành 

chính, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính 

và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào 

quản lý hành chính nhà nước; thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

theo ngành, lĩnh vực quản lý; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, tăng cường quản lý công chức, viên chức, 

người lao động; nâng cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp trong cơ quan; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của cơ 

quan, xác định vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức, phù hợp với trình độ chuyên môn 

đào tạo. 

Hầu hết các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, một số 

đơn vị đạt tỷ lệ trên 35%, đã đáp ứng tốt nhu cầu của cá nhân, tổ chức trong thực 

hiện thủ tục hành chính, nhất là trong tình hình dịch bệnh. 

Kết quả thực hiện: 

- Có 12/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 10 điểm. 

- Có 02 đơn vị nằm trong bảng xếp hạng 1 đến 10: Đồng Tháp, Long An. 

- Có 01 đơn vị nằm trong bảng xếp hạng 10 đến 20: Sóc Trăng. 

6. Đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh: 

Thực hiện định hướng phát triển ngành năm 2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền 

số, các đơn vị trong Cụm đã triển khai tốt các dự án phát triển hạ tầng phục vụ 

phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại địa phương.  

Với kết quả đạt được, có 12/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 10 điểm. Bộ Thông 

tin và Truyền thông đã công bố bảng xếp hạng đánh giá chuyên đổi số cấp tỉnh, 

trong Cụm có 02 đơn vị nằm từ hạng 1 đến 10: Tiền Giang, Kiên Giang 

7. Phát huy sáng kiến, sáng tạo trên các mặt công tác: 

Các đơn vị trong Cụm đã phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác, 
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thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để công chức, viên chức 

và người lao động phát huy sáng tạo, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác.  

Một số đơn vị trong Cụm có nhiều sáng kiến được UBND tỉnh công nhận 

và áp dụng trên địa bàn tại địa phương. 

Kết quả thực hiện: 

- Có 12/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 10 điểm. 

- Có 07/12 đơn vị đạt điểm thưởng: Long An, An Giang, Vĩnh Long, Đồng 

Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh. 

8. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, gương mẫu chấp hành các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể 

trong sạch, vững mạnh: 

100% đơn vị trong Cụm đều chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công tác phòng, 

chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm đúng quy định; công tác xây dựng tổ chức 

cơ sở đảng, đoàn thể đảng viên thực hiện tốt. 

Kết quả thực hiện:  

- Có 12/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 10 điểm. 

- Có 09/12đơn vị đạt điểm thưởng: Tiền Giang, Long An, An Giang, Đồng 

Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh. 

9. Phát động, triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, 

theo chuyên đề thiết thực, hiệu quả 

Các đơn vị trong Cụm đã triển khai có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời ban hành các văn bản triển khai, 

hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc phát động thi đua thường xuyên, theo đợt, 

chuyên đề như: Thi đua ngành TTTT; Thi đua về cải cách hành chính; Phát động 

thi đua khen thưởng về tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; 

Kế hoạch đánh giá và bình xét về tin học hóa quản lý với chủ đề “Chuyển đối số 

trong hoạt động cơ quan, đơn vị”; Thi đua ứng dụng CNTT; Thi đua trong công 

tác thông tin, tuyên truyền thuộc hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; Thi 

đua “cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-

2025”; Thi đua đảm bảo trật tự ATGT; Thi đua tuyên truyền công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thi đua 

ngành TTTT chung sức xây dựng nông thôn mới... 

  Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hưởng ứng phong trào thi 

đua do Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị trong Cụm đã phát động 

phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, chung 

sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch COVID-19” và phong trào thi 

đua phòng chống dịch bệnh tại địa phương, theo đó, đơn vị trong Cụm đã phối 
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hợp các doanh nghiệp tại địa phương thực hiện chương trình hỗ trợ túi an sinh 

xã hội cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid – 19.  

Kết quả thực hiện:  

- Có 12/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 10 điểm. 

10. Thực hiện chế độ báo cáo: Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác báo 

cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm theo Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 

02/02/2021; Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

Kết quả thực hiện:  

- Có 12/12 đơn vị đạt điểm chuẩn 10 điểm. 

III. Nhận xét, đánh giá chung: 

1. Ưu điểm: 

Công tác thi đua được các đơn vị trong Cụm quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo 

sâu sát. Việc tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị có những đổi mới với 

nội dung, hình thức phong phú, các tiêu chí thi đua tập trung vào hoàn thành nhiệm 

vụ công tác chuyên môn gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Công tác khen thưởng được chú trọng, nâng cao chất lượng khen thưởng, 

quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, giới thiệu, nhân rộng, 

biểu dương điển hình tiên tiến. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số nhiệm vụ của các đơn 

vị trong Cụm thực hiện chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra như: tổ chức 

ngày sách Việt Nam, triển lãm số Hoàng Sa-Trường Sa, họp mặt doanh nghiệp 

trực tiếp.... 

IV. Xếp hạng: 

Căn cứ vào kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua, Cụm thi đua thống nhất 

chấm điểm các đơn vị năm 2021 như sau: 

 

TT Đơn vị Điểm 

chuẩn 

Điểm 

thưởng 

Điểm 

trừ 

Tổng 

điểm 

1 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An 100 +18 -0.5 117.5 

2 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang 100 +15  115 

3 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang 100 +15.5 -1.5 114 

4 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre 100 +13  113 

5 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long 100 +12  112 
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5 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp 100 +13.5 -1.5 112 

6 Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  100 +12 -0.5 111.5 

7 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh 100 +11 -1 110 

8 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang 100 +10 -1.5 108.5 

9 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang 98 +12 -3 107 

10 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau 98 +7 -2.5 102.5 

11 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng 96 +8.5 -3 101.5 

 Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng của Cụm thi 

đua số 08 năm 2021./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Vụ TĐKT Bộ TTTT (báo cáo); 

- Các Sở TTTT thuộc Cụm thi đua số 8; 

- Sở TTTT: BGĐ, các phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 
 

CỤM TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

       GIÁM ĐỐC SỞ TTTT AN GIANG 

Lê Quốc Cường 

 

  


