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BÁO CÁO
Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thƣởng năm 2021
và phƣơng hƣớng nhiệm vụ công tác năm 2022
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƢỚC
VÀ CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG NĂM 2021
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Khối thi đua các Sở ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội (dưới đây gọi tắt là
Khối KH-VH-XH) được sắp xếp lại theo Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày
17/5/2021 của UBND tỉnh, gồm 08 đơn vị:
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Khối trưởng năm 2021).
- Sở Khoa học và Công nghệ (Khối phó năm 2021).
- Sở Văn hóa và Thể thao.
- Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Sở Y tế.
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
- Sở Thông tin và Truyền thông.
- Ban Dân tộc.
1. Thuận lợi:
Khối KH-VH-XH hầu hết là các cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện
quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực khoa học, văn hóa, xã hội, thông tin,
truyền thông và công tác dân tộc. Đây là những ngành, lĩnh vực có ảnh hưởng rất
lớn đến đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Do đó, các sở ngành, đơn vị trong Khối
luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành và các địa phương trong việc tham
mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
Lực lượng công chức, viên chức và người lao động thuộc Khối khá đông đảo,
là một trong những yếu tố quan trọng, tích cực tham gia tổ chức, triển khai thực
hiện các phong trào thi đua yêu nước và đồng thời tham gia thực hiện quản lý nhà
nước trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Các cơ quan, đơn vị luôn được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp
của các đoàn thể, hội trực thuộc. Các sở, ban ngành cơ bản đã có Hội đồng Thi đua
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- Khen thưởng và thường xuyên kiện toàn, nên đã đảm bảo công tác tham mưu
triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đạt nhiều kết quả tích cực.
Các phong trào thi đua lớn của Khối cơ bản được triển khai thường xuyên,
gắn với chức năng, nhiệm vụ và ngày truyền thống của từng ngành, do đó luôn thu
hút sự quan tâm, lan tỏa trong từng ngành nói riêng, trong Khối và cả cộng đồng xã
hội nói chung.
Khối KH-VH-XH đã thống nhất ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và bình
xét thi đua của Khối thi đua các sở, ngành khoa học - văn hóa - xã hội năm 2021 để
làm cơ sở tổ chức triển khai công tác thi đua và bình xét, khen thưởng trong Khối
(Kèm theo Quyết định số 114/QĐ-KTĐ ngày 01/6/2021 của Khối trưởng Khối thi
đua năm 2021).
2. Khó khăn:
Năm 2021, các sở, ban ngành thuộc Khối đều tập trung xây dựng các chương
trình, kế hoạch, đề án,… nhằm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động
của Tỉnh ủy, Ban Cán sự UBND tỉnh, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ các ngành nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết của Tỉnh ủy,
HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực có liên
quan,… Nhiều ngành, lĩnh vực phát sinh nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần
tập trung triển khai. Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh
hưởng tiêu cực đến mọi mặt kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Hầu hết các sở,
ban ngành phải tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch trong nội
bộ nói riêng và ở cấp độ phạm vi toàn tỉnh nói chung, đặc biệt là ngành Y tế phải
tập trung nguồn lực tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh tăng cường công tác phòng,
chống dịch, khám chữa bệnh, kiểm soát dịch bệnh; ngành LĐTBXH tập trung công
tác chăm lo đối tượng chính sách xã hội, ngành GD&ĐT tập trung cho công tác kết
thúc niên học 2020-2021 và tuyển sinh lớp 10…, Sở Thông tin và Truyền thông,
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống
dịch, nhiều hoạt động văn hóa - xã hội nổi bật cơ bản phải tạm dừng hoặc tổ chức ở
quy mô nhỏ hơn hoặc phải chuyển sang hình thức khác phù hợp… Bên cạnh đó,
nhiều sở ngành còn phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị - xã hội quan
trọng khác như phối hợp trong việc tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động chào mừng
kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,… Do đó có thời điểm việc triển
khai phong trào thi đua, sơ kết, khen thưởng tại một vài cơ quan, đơn vị còn gặp
khó khăn.
Nhiệm vụ quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực ngày càng nhiều, tính chất
quản lý rộng, nhạy cảm, phức tạp, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, cấp bách; nguồn
lực phục vụ quản lý, triển khai có mặt còn hạn chế, có đơn vị cơ sở hạ tầng xuống
cấp, thiếu thốn, chưa được đầu tư kịp thời, đồng bộ (Đài Phát thanh và Truyền
hình), có ngành thiếu cơ chế, chính sách, chậm được hướng dẫn (Khoa học và
Công nghệ), có ngành nhân lực quản lý ở cấp huyện, cấp xã quá ít không đủ đảm
đương triển khai công tác ở cơ sở (Văn hóa và Thể thao), có ngành phải tập trung
chăm lo nhiều đối tượng chính sách xã hội (Lao động – Thương binh và Xã hội),…
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khiến cho nhiều hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao lớn của tỉnh, của
ngành và các địa phương chưa triển khai được. Đây là những khó khăn cơ bản ảnh
hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện phong trào
thi đua yêu nước nói chung và các phong trào thi đua cụ thể nói riêng.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan:
Cấp ủy, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị trong khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tham mưu UBND tỉnh
ban hành các văn bản triển khai thực hiện các công tác liên quan đến lĩnh vực được
giao, đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
- Cơ bản hoàn thành đạt kết quả 02 khâu đột phá: “Tập trung nguồn lực sản
xuất và hợp tác sản xuất các chương trình giải trí chất lượng cao, kết hợp đẩy
mạnh xã hội hóa các chương trình phát sóng, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng
của nhiều đối tượng công chúng, đồng thời tạo nguồn thu cho Đài” và “Nâng
cao năng lực tổ chức các chương trình sự kiện, phục vụ các dịp lễ lớn của tỉnh
và cả nước” đã đăng ký thực hiện, tại Báo cáo số 403/BC-PTTH ngày 30/11/2021
của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Năm 2021, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức thông tin, tuyên
truyền các nội dung: Các sự kiện thời sự - chính trị nổi bật của cả nước và của tỉnh,
các phiên họp, hội nghị quan trọng của Trung ương và của tỉnh; phản ánh các hoạt
động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; các cuộc vận động chính trị lớn của đất nước như; bảo vệ chủ quyền
biển đảo; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về các
vấn đề tôn giáo, dân tộc; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phản ánh và đề xuất các
biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc về an sinh xã hội; các ngày lễ lớn, các sự
kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh trong năm 2021.
- Trong năm 2021, Đài đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, định
hướng dư luận về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh.
Phản ánh công tác phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng như của các cơ quan, ban
ngành, các địa phương trong tỉnh. Tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của
các tầng lớp nhân dân không chủ quan, lơ là và thực hiện chặt chẽ các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn, yêu cầu của các cơ quan chức
năng; tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch “5K”. Phản ánh việc thực hiện
Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa
bàn tỉnh; các hoạt động tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn
vị; việc cấp giấy đi đường điện tử; công tác hỗ trợ, phòng chống dịch của các cấp,
các ngành, đặc biệt là một số tỉnh, thành phố đã có sự hỗ trợ lương thực, thực
phẩm, nhân lực, vật lực cho tỉnh BR-VT; công tác phòng chống dịch của các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất, nhằm bảo đảm việc thực hiện an toàn “3 tại chỗ”, vừa
phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất, cung ứng hàng hóa, để đáp ứng nhu cầu
cuộc sống của người dân...
- Kết quả thực hiện:
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Trên sóng phát thanh:
+ Đã thực hiện và phát sóng 1.816 chương trình, bản tin thời sự, 313 chương
trình “Đón ánh mặt trời cùng FM 92MHz”, 1.440 chuyên đề, chuyên mục; trong đó
có 12.915 tin bài và 1.680 phóng sự, phỏng vấn; 4.224 chương trình văn nghệ; 201
chương trình trực tiếp, trực tuyến; tiếp âm trực tiếp truyền hình: 14 chương trình
“Tư vấn pháp luật” và 04 chương trình “Sức khỏe cho mọi người”.
+ Tổng thời lượng phát sóng phát thanh là 6.570 giờ, đạt 100% kế hoạch năm
2021.
Trên sóng truyền hình:
+ Đã thực hiện 2.555 chương trình và bản tin thời sự; 700 bản tin thế giới và
700 bản tin dự báo thời tiết; 45 chương trình “Bản sắc địa phương”; 44 chương
trình “Kết nối Đông Nam bộ” và 365 bản tin “Trước ống kính”. Trong đó có
13.964 tin bài, phỏng vấn, phóng sự. Gửi cộng tác 108 tin, phóng sự trên sóng của
Đài Truyền hình Việt Nam.
+ Đã thực hiện 1.397 chương trình chuyên đề, chuyên mục và dịch thuật.
Trong đó có hơn 1.116 phóng sự chuyên đề, 96 tin, 45 gương người tốt việc tốt,
355 chương trình dịch thuật, 30 chương trình giao lưu tọa đàm và 31 chương trình
truyền hình trực tiếp, trực tuyến; 25 chương trình Tết Nguyên đán 2021, gồm: 20
chương trình phóng sự, chuyên mục, tọa đàm; 04 chương trình dịch thuật và 01
chương trình sự kiện 45 phút vào đêm 30 Tết “Chương trình cầu truyền hình 30
Tết” (trực tiếp 10 phút).
+ Phát sóng 797 chương trình văn nghệ; 1.041 chương trình giải trí, khoa
giáo, ký sự, gameshow và 65 bộ phim tài liệu. Phát sóng 2.933 giờ 15 phút phim
truyện, gồm: 2.156 tập phim Việt Nam với thời lượng 1.617 giờ 30; 1.755 tập phim
truyện nước ngoài với thời lượng 1.316 giờ 15 phút. Trong đó, số giờ phát sóng
phim Việt Nam chiếm hơn 50% tổng thời lượng phát sóng phim truyện.
+ Tổ chức truyền hình trực tiếp, trực tuyến 35 chương trình và ghi hình, phát
lại 08 chương trình.
+ Tiếp tục phối hợp với các Đài Phát thanh và Truyền hình miền Đông Nam
bộ thực hiện bản tin “Kết nối Đông Nam bộ”; phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội
Biên phòng tỉnh và BTL Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện bản tin “Trước ống kính”;
phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện chương trình “Bản
sắc địa phương” (đổi mới từ chương trình Địa phương trên đường phát triển).
+ Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tổ chức thực hiện các chương trình,
chuyên mục mới, như: Đồng hành cùng nhà đầu tư; Cảng biển BR-VT; Tam nông
4.0 (thay thế cho chuyên mục Nông nghiệp - Nông thôn); Kinh tế và hội nhập (thay
thế chuyên mục Nhịp sống kinh tế); Câu chuyện tiêu dùng (thay thế chuyên mục
Người Việt - Hàng Việt); Công nghệ và Đời sống (thay thế chuyên mục “It
today”). Thay đổi bộ nhận diện (hình hiệu, hình cắt) đối với chuyên mục Du lịch…
+ Tập trung tổ chức thực hiện và phát sóng tiết mục: Bầu cử Quốc hội và Hội
đồng nhân dân trong chương trình Thời sự và các bản tin Thời sự hàng ngày. Tổ
chức thực hiện và phát sóng chuyên mục: Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 13 chương trình “Đại biểu nhân

5

dân - Trách nhiệm hành động”, giới thiệu về chương trình hành động của những
người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa bàn tỉnh BR-VT và đại biểu
HĐND tỉnh BR-VT khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức thực hiện cầu truyền
hình trực tiếp Cuộc bầu cử, từ 06h30 đến 07h30, ngày 23/5/2021, với chủ đề
“Ngày hội lớn toàn dân” tại tỉnh BR-VT với 04 điểm cầu gồm: Tp.Vũng Tàu (02
khu vực bỏ phiếu); phường Phước Hưng, Tp.Bà Rịa và khu phố Thanh Bình, thị
trấn Đất Đỏ.
+ Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, từ
đầu tháng 6/2021, Đài đã tăng thời lượng sản xuất và phát sóng truyền hình 02
chương trình Thời sự sáng và tối nhằm bổ sung, thông tin, tuyên truyền kịp thời về
các chủ trương, chính sách, chỉ đạo và công tác phòng chống dịch của tỉnh, địa
phương (thông tin về các cuộc họp của tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát; hỗ trợ,
cứu trợ người dân; thăm, tặng quà các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch…
của Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19) và
công tác phòng, chống dịch của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Từ
tháng 07/2021, tổ chức thực hiện và phát sóng chuyên mục “Camera đồng hành”,
thời lượng: 10 phút/chương trình; chương trình tổng hợp “BR-VT chung tay chống
dịch”, phát sóng vào lúc 20h hàng ngày, từ ngày 17/8/2021 đến ngày 09/9/2021;
chương trình “Thích ứng an toàn” phát sóng từ ngày 10/9/2021 đến ngày đến nay,
thời. Chương trình có sự tổng hợp, phân tích để có cái nhìn toàn cảnh sâu hơn về
nỗ lực công tác phòng, chống dịch bệnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở
cũng như sự chung tay, đồng lòng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp; các mô
hình hay, hiệu quả trong phòng, chống dịch; các biện pháp, phương pháp; cập nhật
và có góc nhìn toàn cảnh về công tác phòng chống dịch của tỉnh, trong nước và
quốc tế; vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa ổn định đời sống, vừa
đảm bảo phòng, chống dịch. Thực hiện các bản tin, thông báo nhanh, cập nhật
hàng ngày từ nguồn của: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch
Covid-19 của tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR-VT; Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội tỉnh… Sản xuất các trailer hướng dẫn 5K, hướng dẫn “PC
Covid-19”; thông báo về tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19, kết quả hỗ trợ các
đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính
phủ, danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19…
+ Tổ chức thực hiện và phát sóng phim tài liệu “BRT - 40 năm vươn cánh
sóng” nhân dịp Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu (18/3/1981 - 18/3/2021); phim tài liệu những vấn đề nổi bật của
tỉnh; phối hợp với các đơn vị tổ chức sản xuất và ghi hình 19 ca khúc đạt giải cuộc
vận động sáng tác ca khúc về BR-VT…
+ Tổng số giờ phát sóng truyền hình năm 2021: 8.760 giờ, đạt 100% kế
hoạch.
Sở Khoa học và Công nghệ:
- Về thực hiện khâu đột phá năm 2021: Sở Khoa học và Công nghệ đã cơ bản
hoàn thành đạt kết quả 02 khâu đột phá: “Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo” và “Tăng cường rà soát, đánh giá trình độ công nghệ
sản xuất trên địa bàn tỉnh” đã đăng ký, tại Báo cáo số 125/BC-SKHCN ngày
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29/11/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. Nội dung 2 khâu đột phá, Sở đã triển
khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, nhiệm vụ đánh giá trình
độ công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh không kịp hoàn thành trong năm, nguyên
nhân chủ yếu khách quan bởi dịch COVID-19, không tiến hành khảo sát thực tế tại
doanh nghiệp được.
- Cơ bản hoàn thành đạt tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được
UBND tỉnh giao tại Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐUBND ngày 20/01/2021 và các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch số
1847-KH/BCSĐ ngày 09/02/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai
Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
thực hiện trong năm 2021.
- Chủ động tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược
sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông:
- Cơ bản hoàn thành đạt kết quả 02 khâu đột phá: “Tham mưu Xây dựng Nghị
quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số,
đô thị thông minh và cải cách hành chính” và “Tham mưu xây dựng Chương
trình Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2030” đã đăng ký.
- Trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định kiện toàn danh sách người phát
ngôn theo theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Thực hiện hoàn thành kết nối Hệ thống Hội nghị truyền hình đến 100% cấp
xã theo yêu cầu của Chính phủ. Lần đầu tiên đưa hệ thống hội nghị truyền hình
trực tuyến phục vụ Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri.
- Triển khai, cài đặt ứng dụng PC COVID là 583.017, đạt 70%; ứng dụng Sổ
Sức khỏe điện tử là 536.324, đạt tỷ lệ 64,4% người dân trên 18 tuổi thuộc nhóm
những tỉnh thành có tỷ lệ cài đặt cao nhất nước.
- Xây dựng các phần mềm hỗ trợ phòng, chống dịch như: cấp mã QR cho xe
làn xanh (là một trong 03 tỉnh đầu tiên cả nước áp dụng) trước khi Bộ GTVT triển
khai đồng bộ toàn quốc; ứng dụng hỗ trợ đưa, đón người dân về quê; ứng dụng để
các nhà hàng đăng ký mở lại dịch vụ trong mùa dịch.
- Thực hiện quản lý, vận hành trang mạng Zalo tuyên truyền phòng chống
Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Chủ động, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan
để tổng hợp, biên tập Bản tin chính thống về công tác phòng chống dịch Covid-19,
phát hành vào khung giờ 18g00 hằng ngày.
- Ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành: Phần mềm Quản lý văn
bản và điều hành đang được vận hành và kết nối với Trục kết nối, liên thông của
tỉnh, đáp ứng việc liên thông 04 cấp đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ và Bộ
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Thông tin và Truyền thông. Hiện tại, trên 95% văn bản được phát hành trên phần
mềm, trừ một số văn bản mật và văn bản đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi cho việc
tìm kiếm văn bản và lưu trữ hồ sơ.
- Phần mềm Một cửa điện tử: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã
đang sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và cập nhật đầy đủ hồ sơ vào phần mềm.
Sở Y tế:
- Có kế hoạch đăng ký thực hiện 02 khâu đột phá (Kế hoạch số 58/KH-SYT
ngày 24/3/2021 của Sở Y tế).
- Nhằm đưa công tác Thi đua, khen thưởng thực sự chuyển biến đến từng cơ
quan, đơn vị, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Ngành, có tác dụng giáo dục
chính trị, tư tưởng và thúc đẩy các hoạt động chuyên môn của Ngành, Lãnh đạo Sở
đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn ngành, đoàn thanh niên triển khai tổ chức thực
hiện công tác Thi đua, khen thưởng đến các cơ quan, đơn vị.
- Trong năm 2021, Ban giám đốc Sở đã chỉ đạo xử lý: 53.964 văn bản đến
của các ban, ngành; và đã ban hành: 13.107 văn bản đi để triển khai các nội dung
chỉ đào của cơ quan cấp trên và tổ chức thực hiện công tác năm 2021 của Sở.
Sở Văn hóa và Thể thao:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 02 nội dung đột phá: “Thực hiện
các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hội thi, hội diễn của Trung tâm Văn
hóa - Nghệ thuật tỉnh” và “Phát triển Thể thao thành tích cao, với mục tiêu đạt
huy chương tại Seagame 31 tổ chức tại Việt Nam (01 Huy chương Vàng, 01 Huy
chương Bạc, 01 Huy chương Đồng” (Kế hoạch số 51/KH-SVHTT ngày
05/4/2021; Kế hoạch số 06/KH-TTHL&TĐTDTT ngày 22/3/2021; 263/BC-SVHTT
ngày 29/11/2021).
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021) và
theo dõi, đôn đốc triển khai theo kế hoạch, cụ thể: Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập
tỉnh; Triển lãm giới thiệu thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng an
ninh của tỉnh qua 30 năm thành lập; Hoàn thành Cuộc thi vận động sáng tác và phổ
biến các ca khúc về Bà Rịa-Vũng Tàu nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh
(có 140 tác phẩm của 99 tác giả dự thi), tổ chức Lễ trao giải vào ngày 03/12/2021;
Tổ chức “Trại Sáng tác điêu khắc đá chào mừng 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” chọn 40/93 tác phẩm và góp ý bổ sung ý tưởng để trưng bày tại Công
viên Bà Rịa, Quảng trường 27/4 (Giai đoạn 1) và 14/37 tác phẩm trưng bày tại
Công viên Nghĩa trang Hàng Keo Côn Đảo.
- Tham mưu UBND tỉnh tuyên truyền về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Hoàn chỉnh hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh xem xét đề nghị Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp
quốc gia đối với Lễ hội Nghinh Ông Đình Thắng Tam thành phố Vũng Tàu, Lễ hội
Dinh Cô - Long Hải, huyện Long Điền.

8

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và Kế hoạch xây dựng Đề án
“Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.
- Biên tập và phát hành về cơ sở 12 bài tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm
của đất nước; tuyên truyền Vui tết an toàn và phòng chống cháy nổ; Bầu cử Đại
biểu Quốc Hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên
truyền Phòng chống Covid-19; Phát động ủng hộ toàn dân đoàn kết ra sức ủng hộ
mua vắc xin và phòng chống dịch Covid-19; Tuyên truyền thông tin đối ngoại,
thông tin đối ngoại biển, đảo năm 2021.
- Tổ chức chương trình nghệ thuật Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam,
gồm 13 tiết mục, 37 diễn viên tham gia biểu diễn, phục vụ 200 lượt người xem.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND
ngày 01/9/2021 ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021
– 2025; Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về phê duyệt Kế hoạch
thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên
địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025; Quyết định 2196/QĐ-UBND
ngày 04/8/2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia
đình Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025.
- Triển khai Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 13
tháng 10 năm 2020; Kế hoạch hành động thực hiện nâng cao chất lượng cuộc
sống người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; kế hoạch quản lý xây dựng, thực hiện
quy ước trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2021.
- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/NQHĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án
phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2026;
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 15/9/2021
về việc triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021 - 2026
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Cơ bản hoàn thành đạt kết quả 02 khâu đột phá năm 2021: Thực hiện kế
hoạch đào tạo nâng chuẩn giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS; Bồi dưỡng chức
danh nghề nghiệp hạng II cho giáo viên THPT;Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên
cho Cán bộ quản lý, giáo viên THPT theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày
12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng
thường xuyên giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ
thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; Mở lớp Trung cấp Lý luận
chính trị cho cán bộ nguồn; Tổ chức lớp văn bằng 2 An ninh quốc phòng cho giáo
viên thể dục; Bồi dưỡng chứng chỉ chức danh trưởng, phó phòng Giáo dục và Đào
tạo, tại Báo cáo số: 42/BC-SGDĐT ngày 22/3/2021 tiến độ thực hiện khâu đột phá.
- Năm học 2020-2021, toàn ngành tập trung chỉ đạo việc thực hiện đổi mới,
sáng tạo trong giảng dạy theo tinh thần phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo
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của học sinh. Thay đổi phương pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực, phẩm chất
của người học. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bằng các nội
dung và hình thức phong phú, thích hợp như sinh hoạt chuyên đề, dạy thử nghiệm,
… để nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức hội giảng các cấp; thực hiện nghiêm
túc chương trình các môn học đã được Bộ GDĐT quy định. Tăng cường sử dụng
thiết bị dạy học, thiết bị tự làm, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng và
quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Đẩy mạnh việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
mới. Triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020 2021; tiếp tục rà soát, bổ sung, bảo đảm đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; lựa
chọn và bố trí đủ giáo viên có kinh nghiệm triển khai chương trình, sách giáo khoa
mới để dạy lớp 1 trong năm học 2020 - 2021.
- Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trong các cơ
sở giáo dục; nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong hoạt động giáo
dục thể chất, chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh,
sinh viên; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch, bệnh, đặc biệt
là dịch bệnh Covid-19; tổ chức có hiệu quả câu lạc bộ thể thao trường học. Triển
khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 về Đề án đảm
bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường các hoạt động vận động nhằm nâng cao tầm
vóc, thể chất của học sinh, sinh viên. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021.
Sở Lao động thƣơng binh và Xã hội:
- Kết quả thực hiện khâu đột phá năm 2021: Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội ban hành Công văn số 240/SLĐTBXH-VP ngày 22/01/2021 về việc đăng
ký 02 khâu đột phá và Kế hoạch 860/KH-SLĐTBXH ngày 03/02/2021 triển khai
thực hiện 02 khâu đột phá năm 2021: “Đến cuối năm 2021, cơ bản không còn hộ
nghèo theo chuẩn tỉnh (trừ các hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội và hộ
nghèo không có khả năng thoát nghèo” và “Cơ bản có ít nhất 65% các nghề có
đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp”. Hai
nội dung đột phá này đã được chỉ đạo triển khai đến các phòng chuyên môn Sở
phối hợp phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện, đến nay
đã cơ bản thực hiện hoàn thành các nội dung đột phá nêu trên, tại Báo cáo số
1690/BC-SLĐTBXH ngày 10/12/2021 của Sở Lao động, thương binh và xã hội.
- Thực hiện tốt việc cụ thể hóa các chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh để triển
khai, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, trong đó chỉ đạo tập trung hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, tiếp
tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo định hướng hàng
tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 100% đảng viên đã xây dựng Bản cam kết tu
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021; hoàn thành việc tổ chức học tập Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ các cấp, chuyên đề năm và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội
XIII của Đảng.
Ban Dân tộc:
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- Cơ bản hoàn thành đạt kết quả 02 khâu đột phá: “Xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” và
“Tham mưu xây dựng nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh
viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, tại Báo cáo
số 892/BC-BDT ngày 17/11/2021 của Ban dân tộc.
- Tổ chức triển khai tốt công tác chuyên môn về công tác dân tộc, nhiệm vụ
chính trị của cơ quan. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước
trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội mang lại hiệu quả cao nhất.
Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ công tác của cơ quan
trong năm 2021:
+ Về thực hiện chính sách y tế theo Nghị định 105/2014/NĐ - CP: UBND
tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực
hiện. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Phòng Dân tộc phối hợp với Phòng Lao động,
thương binh và Xã hội và UBND các xã vùng khó khăn đã tổng hợp, đề nghị cấp
2.200 thẻ BHYT cho người DTTS.
+ Về thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số: Trong 9 tháng
năm 2021, tổng số sinh viên dân tộc đủ điều kiện nhận trợ cấp kinh phí năm học
2020-2021 là 371 em sinh viên. Ban Dân tộc đã phối hợp với Kho bạc nhà nước
tỉnh chuyển kinh phí gửi về cho các huyện, thị, thành phố để tiến hành cấp phát
cho các em sinh viên. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên việc cấp phát trợ
cấp cho các em sinh viên đã có thời gian bị gián đoạn. Sau khi tỉnh chuyển sang áp
dụng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ ngày
23/9/2021, các huyện, thị, thành phố đã bắt đầu cấp phát trợ cấp trở lại cho các em
sinh viên. Ước đạt số kinh phí đã cấp phát cho các em đến nay là 60% tổng kinh
phí.
+ Về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2019 - 2020: Trong năm 2021,
tổng số vốn đầu tư công bố trí bổ sung ngân sách cấp huyện theo Quyết định
3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu chi ngân sánh nhà
nước năm 2021 cho Chương trình 135 là 69.900 triệu đồng.
+ Về Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS của tỉnh giai đoạn II
(2016 - 2020), trong đó nguồn vốn được bố trí bổ sung trong năm 2021 là 23.700
triệu đồng, cụ thể: Huyện Xuyên Mộc là 13.200 triệu đồng để đầu tư xây dựng 03
công trình giao thông với chiều dài 7.300m tại các xã Bình Châu, Hòa Hiệp, Xuyên
Mộc. Hiện nay các công trình đang triển khai thực hiện, dự kiến đến ngày
15/12/2021 nghiệm thu đưa vào sử dụng và giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn.
Huyện Châu Đức là 6.800 triệu đồng để thực hiện 05 công trình trong đó 03 công
trình giao thông với chiều dài 1.900m, 01 công trình điện với chiều dài 1.400m, 01
công trình nước sinh hoạt với chiều dài 1.400m. Dự kiến cuối năm 2021 sẽ hoàn
thành 100% kinh phí được giao. Thị xã Phú Mỹ là 3.700 triệu đồng để thực hiện 02
công trình thủy lợi với chiều dài 1.850 m. Khối lượng công việc ước đạt 90%. Dự
kiến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành 100% kinh phí được giao.
2. Thực hiện chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc
và xây dựng hệ thống chính trị:
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Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên, căn cứ vào chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đặc điểm, tình hình thực tế, các sở, ngành trong
khối đều ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp tổ chức thực
hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2021:
- Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị trong khối luôn quan tâm giáo dục chính trị tư
tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên; kịp thời triển
khai, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước gắn liền với nhiệm vụ chính trị của sở, ngành; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền,
quán triệt sâu sắc trong đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên về mục đích, ý
nghĩa của việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
để nâng cao trình độ nhận thức chính trị của người làm báo. Qua triển khai học tập,
các Chi bộ đã xây dựng nội dung, đưa vào học tập, sinh hoạt định kỳ để cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên rèn luyện, tu dưỡng.
- Thường xuyên theo dõi tình hình chính trị, diễn biến tư tưởng, công tác
chuyên môn, đề ra các giải pháp để lãnh đạo các chi bộ, tổ đảng các phòng, đơn vị,
bộ phận trực thuộc nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ cơ quan,
Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và thực hiện các chỉ tiêu công tác chuyên môn.
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc chi trả đúng, đủ, kịp thời tiền lương,
phúc lợi và các khoản chính sách, chế độ…cho công chức, viên chức, người lao
động theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan. Tạo điều kiện thuận lợi về
vật chất, thời gian để các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, đúng quy định
- Trong thời gian, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo
các sở, ngành trong khối luôn quan tâm, động viên tinh thần, vật chất đối với VCNV-NLĐ; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia
tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu.
3. Tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thƣởng:
3.1. Tổ chức phong trào thi đua:
Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh Covid-19, song hầu
hết các sở, ngành thuộc khối thi đua đã cơ bản tổ chức, triển khai thực hiện đạt kết
quả khả quan các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ chuyên
môn và các phong trào thi đua, có mặt, lĩnh vực thực hiện đạt một số kết quả nổi
bật như:
- Các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc
tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày
07-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đổi
mới nội dung, phương thức thi đua đa dạng, cụ thể, thiết thực theo chủ đề: “Đoàn
kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát
động; triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/02/2021 của UBND
tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; Kế hoạch số 14/KH-
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UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm
2021.
- Các sở, ngành, đơn vị trong khối đã cơ bản xây dựng và triển khai kế hoạch
thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương và của tỉnh đã phát động như:
“Cả nước chung sức xây dụng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát
triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả
nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch
Covid-19”; “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội
nhập quốc tế”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”;
“Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào
“Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà RịaVũng Tàu (12/8/1991 - 12/8/2021)”, … Xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa Kế
hoạch số 66/KH-UBND ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh phát động phong trào thi
đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.
- Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đoàn thể mỗi ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo và phối hợp tổ chức thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng thành công
Đại hội Đảng bộ các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là Cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh đó,
các sở, ngành đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thi đua theo chức năng hoặc
gắn với chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống của từng ngành, cụ thể như:
+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát động phong trào thi đua hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, thi đua lập thành tích góp phần thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ VII”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần
thực hiện tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống
ngành Thông tin và Truyền thông 28/8”.
+ Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thi đua chào mừng Ngày khoa học và
công nghệ Việt Nam 18/5 với các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm giới
thiệu các thành tựu về khoa học và công nghệ; triển khai, thực hiện phong trào sáng
kiến, sáng tạo: Với chức năng tham mưu, từ đầu năm đến nay, Sở đã tổ chức 08 Hội
đồng xét sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh, cấp toàn
quốc, qua đó tham mưu UBND tỉnh công nhận 42/63 sáng kiến có phạm vi ảnh
hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh, 01 sáng kiến ngành GD&ĐT có phạm vi ảnh
hưởng cấp toàn quốc. Tham mưu UBND tỉnh giới thiệu 03 công trình, giải pháp
KH&CN để đưa vào “Sách Vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2021; phối hợp
MTTQVN tỉnh triển khai Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” và hiện đang tổ chức
chấm Giải thưởng “Đoàn kết sáng tạo” năm 2021; phát động 100% cán bộ, đảng
viên, CCVC-NLĐ ủng hộ phong trào “Toàn dân đoàn kết, ra sức ủng hộ mua Vắcxin và phòng chống dịch Covid-19” với tổng số tiền 21.150.000 đồng; ủng hộ 10
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phần quà (2,5 triệu đồng) hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ
5,4 triệu đồng mua thiết bị hỗ trợ học tập cho các cháu theo phát động của Sở
GD&ĐT.
+ Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hoạt động chào mừng Ngày Báo
chí cách mạng Việt Nam 21/6 và chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành
Thông tin và Truyền thông 28/8”; phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026.
+ Sở Y tế triển khai thi đua chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 với
nhiều nội dung thi đua thực hiện “Thầy thuốc như mẹ hiền”; phát động phong trào
thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu năm 2021; phát động các phong trào thực hiện các chuyên đề: Thi đua “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thi đua thực hiện “Thầy thuốc
như mẹ hiền”, Thi đua thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử”, Thi đua thực hiện “Điều
dưỡng, Hộ sinh, Trạm trưởng giỏi”, Thi đua thực hiện tốt “Cải cách hành chính”,
Thi đua thực hiện tốt “Công tác dự phòng”, Thi đua thực hiện tốt hoạt động “Khám
chữa bệnh từ thiện”, Thi đua lập thành tích chào mừng “Ngày Thầy thuốc Việt
Nam” ...
+ Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, kết
hợp với “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và “Phát hiện, bồi dưỡng và nhân
điển hình tiên tiến” gắn với cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ở cấp học Mầm
non và THPT, xây dựng trường học thân thiện, an toàn, học sinh tích cực nhằm cải
tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính sáng tạo của học sinh, nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện.
+ Sở Văn hóa và Thể thao triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước
đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch
Covid-19”; phong trào bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình
tiêu tiến phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn
với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"
giai đoạn 2021-2025.
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thi đua chào mừng 76 năm
ngày truyền thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; các hoạt động thi đua
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình
mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy,… triển khai, thực hiện phong trào “Cả
nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 150/KHUBND ngày 29/9/2021 tổ chức triển khai đến các sở, ban, ngành liên quan và địa
phương tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; hưởng ứng lời
kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, triển khai phát động đến các
phòng, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn
ngành tham gia hưởng ứng ủng hộ chương trình “Cửa hàng điện máy, nghĩa tình”;
ủng hộ mua Vaccine phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền là 58.613.000đ;
quyên góp hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
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+ Ban Dân tộc thi đua triển khai thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc
thiểu số và Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây
dựng tính tích cực, năng động sáng tạo trong toàn thể cán bộ, công chức; phát huy
tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi
cán bộ, công chức phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong lĩnh vực công
tác phấn đấu trở thành người cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
trong lĩnh vực công tác dân tộc để tham mưu có chất lượng hiệu quả về chính sách
dân tộc.
- Các sở, ngành, đơn vị thuộc khối đã đăng ký và thực hiện đạt cơ bản nội
dung khâu đột phá năm 2021 theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đây
được đánh giá là nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá quan trọng đề hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tạo tiền để thực hiện các nhiệm vụ có tính
chiến lược của từng ngành đề ra tại chương trình, kế hoạch hành động thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Năm 2021, Với nhiệm vụ là Khối trưởng khối thi đua các sở, ngành khoa học
- văn hóa - xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tích cực tổ chức các nội
dung, công việc: Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động khối thi đua; ban hành
Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối; tổ chức ký kết giao ước thi
đua. Khối thi đua các sở, ngành KH-VH-XH đã hoàn thành kế hoạch thực hiện
phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cụ
thể đã phối hợp với thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các ban ngành, đoàn
thể tổ chức trao tặng số tiền 50.300.000 đồng ủng hộ công trình “Điện chiếu sáng
đường Tây Bàu Sen” tại ấp Liên Hiệp 1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu, Khối trưởng khối thi đua đua các sở, ngành khoa học - văn hóa - xã
hội năm 2021 đã có văn bản dừng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng
đầu năm 2021 Khối thi đua các sở, ngành khoa học - văn hóa - xã hội.
3.2. Công tác khen thƣởng:
Các sở, ngành, đơn vị thuộc khối đã cơ bản hoàn thành công tác khen thưởng
năm 2020, tiếp tục theo dõi thực hiện công tác khen thưởng năm 2021, trong đó
chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ và
người lao động trực tiếp. Năm 2021, một số Sở, Ban ngành trong khối đã thực hiện
công tác khen thưởng như:
- Đài Phát thanh và Truyền hình: Đạt giải C Báo chí Quốc gia lần thứ XVNăm 2020; đạt giải Nhì, giải Ba của Giải Báo chí viết về công tác đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi năm 2021. Tập thể Đài được Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động du lịch
tại địa phương năm 2021. Tập thể Đài được UBND tỉnh tặng Bằng khen do có
thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Bằng khen do có thành tích xuất sắc
trong công tác phối hợp và thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa
XIV nhiệm kỳ 2016- 2021; Bằng khen tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các phóng viên, quay phim
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của Đài đã tham gia Giải thưởng báo chí tỉnh năm 2021: Đạt 01 giải A, 02 giải B,
02 giải C, 03 giải Khuyến khích; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể nhóm tác
giả có tác phẩm đạt giải C Báo chí Quốc gia lần thứ XV- Năm 2020. Ban Giám đốc
Đài đã tổ chức khen thưởng tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh BRVT lần thứ 29, năm 2020 - 2021, nhóm tác giải đại Giải C Báo chí Quốc gia lần thứ
XV năm 2020; khen thưởng 13 tập thể, 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho viên chức Đài.
- Sở Khoa học và Công nghệ: Trình UBND tỉnh tặng Bằng khen 02 trường
hợp (01 cá nhân Sở KH&CN đề nghị tặng Bằng khen UBND tỉnh tổng kết 20 năm
thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã
năm 2012; 01 doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc
trong phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị tặng Bằng khen UBND tỉnh). Giám đốc
Sở tặng Giấy khen 02 viên chức có thành tích đột xuất trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19.
- Sở Thông tin và Truyền thông: Được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng
Bằng khen cho tập thể Sở TT&TT có thành tích xuất sắc trong năm 2020; Bộ
trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bằng khen do có nhiều thành tích trong
công tác phối hợp, quản lý hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy phát triển ngành du
lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019-2020; UBND tỉnh khen thưởng cá nhân có
đóng góp trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập
thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19.
- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tặng Giấy khen 294 học sinh giỏi các kỳ thi năm
học 2020 -2021; tặng 60 giấy khen cho giáo viên THPT, MN và cô nuôi tham gia
hội giảng; 151 cá nhân đạt giải trong các cuộc thi cấp Quốc gia và đạt giải Nhất
cấp tỉnh năm học 2020-2021 được UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
tặng Bằng khen; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá
nhân, 20 Bằng khen học sinh đạt giải kỳ thi Học sinh giảo Quốc gia; Bằng khen
tổng kết phong trào năm học 2020 -2021: 19 cá nhân và 7 tập thể; 41 cá nhân nhận
quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 cá nhân được công nhận
danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
- Sở Văn hóa và Thể thao: Năm 2020: 01 cá nhân được Thủ tướng chính phủ
tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao
động hạng III; 05 tập thể và 02 cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng
Bằng khen. Năm 2021: UBND tỉnh tặng Bằng khen: cho 01 cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; cho 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất
sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
tỉnh (12/8/1991 - 12/8/2021)...; Sở đã trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tặng Bằng khen tổng kết năm 2021 cho 02 cá nhân và 06 tập thể.
- Sở Y tế: Việc bình xét thi đua, khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn gắn với
kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ
về thủ tục hồ sơ, đảm bảo công khai, chính xác, thận trọng, khách quan, đúng
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thành tích, đối tượng. Thực hiện công văn số 5162/HĐTĐKT-BTĐKT ngày
22/9/2021 Ban Thi đua khen thưởng tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, giới
thiệu gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y
tế đã ban hành văn bản 5162/SYT-VP ngày 27/9/2121 về việc giới thiệu tập thể, cá
nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức xét và đề nghị các cấp xét
khen thưởng cho các tập thể, cá nhân: Đề nghị UBND tỉnh xem xét đề xuất tặng
Huân chương lao động hạng 3 cho Hội người cao tuổi tỉnh; tặng Bằng khen Chủ
tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Chào mừng kỷ
niệm 30 năm thành lập tỉnh”; tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ
Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tặng
Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác An toàn vệ sinh lao động
năm 2020.
- Ban Dân tộc: Khen thưỏng tổng kết phong trào thi đua trong năm 2021 cho:
02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 14 cá nhân đạt danh hiệu Lao
động tiên tiến; 03 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; đề nghị UBND tỉnh
tặng Bằng khen cho 01 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, 01 cá nhân hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
4. Đánh giá chung:
a. Ƣu điểm:
Nhìn chung, các sở, ngành thuộc Khối thi đua KH-VH-XH năm 2021 đã cơ
bản triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2021 ngay từ đầu năm, trong đó
trọng tâm phát động và thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch,
nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP&AN năm 2021 và các phong trào thi đua do Thủ
tướng Chính phủ, Bộ, ngành chủ quản và UBND tỉnh phát động. Các hoạt động thi
đua cơ bản bám sát các kế hoạch về công tác thi đua của tỉnh, mặc dù trong bối
cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, song nhìn chung phong trào thi đua vẫn có sự
lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt trong việc khích lệ, động viên CC-VC-NLĐ tham gia thực
hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
Đặc biệt một số sở ngành, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu
UBND tỉnh thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 như Sở Y tế là cơ quan
thường trực Ban chỉ đạo PCD Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát
thanh Truyền hình làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, Sở Văn hóa và Thể
thao chỉ đạo tăng cường thông tin lưu động ở cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo tập
trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục và
đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện đảm bảo chế độ
an sinh xã hội cho các đối tượng quy định.
Năm 2021, Khối thi đua các sở ngành KH-VH-XH đã triển khai thực hiện tốt
cuộc vận động ủng hộ mua vắc-xin phòng, chống Covid-19; cán bộ, đảng viên của
khối đã hoàn thành và trao tặng số tiền 50.300.000 đồng ủng hộ công trình “Điện
chiếu sáng đường Tây Bàu Sen” tại ấp Liên Hiệp 1, xã Xà Bang, huyện Châu
Đức thuộc phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”.
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b. Tồn tại, nguyên nhân:
Nhìn chung, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đầu năm
phải tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện các chương
trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội
lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và các nhiệm vụ liên quan
đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên không tổ chức được Hội
nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm của khối; công tác tổ
chức sơ kết thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm của hầu hết các sở, ngành, đơn vị
trong khối được tổ chức lồng ghép với sơ kết hoạt động của cơ quan.
Phần thứ hai
PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA,
KHEN THƢỞNG NĂM 2022
I. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thƣởng
năm 2022:
Căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao, trong năm 2022
các sở, ngành trong khối thi đua sẽ triển khai, thực hiện một số nội dung trọng tâm
trong công tác thi đua, khen thưởng:
1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng
và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
2. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, địa phương và
các cấp, các ngành phát động phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm
vụ của Đài.
3. Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng; duy trì phát
động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo không khí phấn đấu học
tập, công tác trong đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên tại cơ quan..
4. Kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu
trong công tác tích cực góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các
sở, ngành, đơn vị.
II. Giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lƣợng,
hiệu quả của phong trào thi đua và công tác khen thƣởng:
Phát huy kết quả đã đạt được của nằm 2021, năm 2022 có nhiều ngày lễ lớn
của đất nước, dân tộc và của tỉnh, đây tiếp tục là động lực tốt để động viên CCVC-NLĐ trong toàn khối thi đua nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị trọng tâm năm 2022. Các sở, ngành, đơn vị thuộc Khối thi đua KH-VH-XH tiếp
tục quan tâm tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng
dẫn của Trung ương và của tỉnh về thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác
khen thưởng năm 2022.
2. Tiếp tục đề xuất nội dung, cách làm mới để thúc đẩy phong trào thi đua
nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022, trong đó tiếp tục
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triển khai thực hiện có kết quả các khâu đột phá đã đề ra. Tăng cường tham mưu cụ
thể hóa nội dung thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm như: “Cả nước chung
sức xây dụng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; “Cả nước
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước đoàn kết,
chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”;
“Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc
tế”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đảng
viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thi đua đẩy mạnh
công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh...
3. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
và đội ngũ CC-VC làm công tác tham mưu về thi đua, khen thưởng. Tăng cường
đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng, tôn
vinh, quan tâm nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi
đua trong thời gian tới.
4. Tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các
ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc và của tỉnh, gắn với chào mừng kỷ niệm ngày
truyền thống, sự kiện lớn của từng ngành và phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục
vận động CC-VC-NLĐ tích cực, chủ động thực hiện tốt biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19, có nội dung, giải pháp, tạo tinh thần, động lực mới để CC-VC-NLĐ
tích cực thi đua hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng
Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.
5. Tổ chức triển khai tốt các hoạt động Khối thi đua các sở, ngành KH-VHXH năm 2022 quy định.
Trên đây là Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm
2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Khối thi đua các sở,
ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội./.
Nơi nhận:

KHỐI TRƢỞNG

- Ban TĐ-KT tỉnh (để b/cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Lợi,
P.Trưởng Ban Dân vận TU, phụ trách khối
thi đua (để b/cáo);
- Các sở, ngành Khối thi đua
KH-VH-XH (để biết);
- Lưu: VT, KTĐ.

Trần Ngọc Thân
Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

