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BÁO CÁO 
Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021  

  và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 
——————— 

Thực hiện Công văn số 2114/SNV-TĐKT ngày 15/11/2021 của Sở Nội vụ 
tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 
2021, UBND thị xã Hoài Nhơn báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen 
thưởng năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 

  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là 
các đợt phát sinh dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã; phát huy tinh thần đoàn kết, 
phẩm chất Anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hoài Nhơn đã thi đua nổ 
lực vừa khống chế, đẩy lùi, dập dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, 
chăm lo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. 
Nhiệm vụ trọng tâm trong năm là tổ chức long trọng Lễ đón nhận danh hiệu “Anh 
hùng Lao động” thời kỳ đổi mới; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gắn kiện toàn bộ máy 
lãnh đạo, quản lý từ thị xã đến cơ sở; quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng lần thứ XIII, ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh; Chủ động khống chế, đẩy 
lùi, dập dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân; đồng thời ra sức 
thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thị xã năm 2021. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng 

Tiếp tục chỉ đạo quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của 
Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay 
từ đầu năm, UBND thị xã đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020, qua 
đó phát động phong trào thi đua năm 2021. Trên cơ sở các văn bản, kế hoạch thực 
hiện công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định và Sở Nội vụ, 
UBND thị xã và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thị xã đã căn cứ tình hình, điều 
kiện thực tế của địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đầy 
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đủ công tác thi đua, khen thưởng tới các cụm, khối thi đua, các xã, phường, các 
phòng, ban, ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa 
bàn thị xã, cụ thể như: Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện 
thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20211 ; Kế hoạch tổ chức phong 
trào thi đua yêu nước năm 20212 ; đăng ký thi đua năm 2021 với tỉnh3 ; Kế hoạch 
tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua thị xã Hoài Nhơn năm 20214; Quyết định ban 
hành quy định tiêu chuẩn công nhận “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, 
văn minh” trên địa bàn thị xã5; Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu 
nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn thị xã Hoài 
Nhơn giai đoạn 2021-20256; Hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen 
thưởng năm 20217; Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 20218; 
Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 20219… 

Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 
nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước 
do Thủ tướng Chính phủ phát động và phát huy hơn nữa hiệu quả của các phong 
trào thi đua do thị xã phát động như: Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa 
phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” ; Phong trào 
“Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn Hoài Nhơn không có tội phạm ma túy, giảm 
tội phạm trộm cắp, cướp giật”. … Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
trọng tâm của 6 tháng đầu năm 2021 là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thị xã đã phát động thi 
đua cao điểm và tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
15 ngày cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026, đã góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 
thị xã. Đặc biệt trong năm, do chịu nhiều ảnh hưởng của các đợt bùng phát dịch 
bệnh COVID-19, UBND thị xã đã kịp thời phát động và triển khai phong trào 
toàn dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh COVID -19”10; hưởng ứng 
phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID -
19”, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt 
“Thị xã Hoài Nhơn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến 
thắng đại dịch Covid-19”11, thi đua nỗ lực khống chế, đẩy lùi, dập dịch COVID-

 
1 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND thị xã. 
2 Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 22/02/2021 của UBND thị xã. 
3 Công văn số 284/UBND-NV ngày 26/02/2021 của UBND thị xã. 
4 Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 28/02/2021 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã. 
5 Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND thị xã. 
6 Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND thị xã; 
7 Công văn số 854/UBND-NV ngày 10/6/2021 của UBND thị xã. 
8 Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT ngày 23/6/2021 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã. 
9 Kế hoạch 106/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND thị xã; 
10  Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày  12/8//2021 của UBND thị xã; 
11 Kế hoạch số 14287/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND thị xã; 
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19 vừa phục hồi, vừa phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, củng cố quốc 
phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.  

Đi đôi với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, UBND thị xã, Hội 
đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã đã chú trọng xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng 
và nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; thực hiện việc xét khen thưởng, sơ 
kết, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất cho các tập thể, cá nhân 
lập thành tích xuất sắc trong lao động và thực hiện nhiệm vụ công tác. 

2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua 

2.1 Việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bẩu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Bình 
Định về việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 
UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 04/5/2021 về việc tổ 
chức phát động cao điểm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong ngày 04/5/2021, 
UBND thị xã tổ chức ký kết giao ước thi đua 15 ngày cao điểm thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ trọng tâm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 17 xã, phường của thị xã. Kế hoạch 
cũng đặt ra các tiêu chí xét chọn đối với tập thể và cá nhân, để các cấp, ngành, địa 
phương trên toàn thị xã cùng nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu hoàn thành thắng lợi 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, đúng quy định. 

Khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, thị xã có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 
99,998%; kết quả đã bầu đủ số lượng, tỷ lệ phiếu đạt cao; đại biểu trúng cử đảm 
bảo về chất lượng, cơ cấu, thành phần; không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại, 
bầu thêm. Tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thị xã đã tặng thưởng Giấy 
khen cho 28 tập thể và 53 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức thực hiện 
thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

2.2 Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

a) Phong trào thi đua đặc biệt “Tỉnh Bình Định đoàn kết, chung sức, đồng 
lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. 

Thực hiện Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Tỉnh 

Bình Định đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng 

đại dịch COVID-19”, với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng 

lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Thị ủy, UBND thị xã đã tập trung 

chỉ đạo, điều hành, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa 
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phòng, chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội; thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Có thể đánh giá, qua 02 đợt bùng phát 

của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tuy nhiên hệ thống chính trị 

từ thị xã đến cơ sở đã đoàn kết, đồng lòng, cùng với đó sự tin tưởng và ủng hộ của 

Nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch 

COVID-19; đã huy động hệ thống chính trị các cấp vào cuộc thần tốc, quyết liệt, 

trong đó lực lượng y tế, quân sự, công an đã thể hiện được vai trò nòng cốt, vào 

cuộc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Ban Chỉ đạo các cấp đã kiên trì, 

nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ 

đạo, kết luận và hướng dẫn của cấp trên về phòng, chống dịch. Đến nay, thị xã và 

hầu hết các địa phương từng bước tích lũy kinh nghiệm, kịp thời xây dựng và thực 

hiện có hiệu quả Kế hoạch tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Đến ngày 

25/11/2021: Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 146.218 mũi cho người dân 

từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thị xã (mũi 1: 113.647/158.446, đạt 71,7%; mũi 2: 

41.050/158.446 đạt 25,9%). 

a) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các 
cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cuối năm 2021, đã tiến hành 
đánh giá tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Hoài Hải, kết quả đạt 13/13 
tiêu chí12. Đã hoàn thiện hồ sơ và trình đề nghị tỉnh thẩm định xét, công nhận xã 
Hoài Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Chương trình mỗi xã, 
phường một sản phẩm OCOP tiếp tục được triển khai đến địa phương, doanh 
nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất. Đã triển khai sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP 
Việt Nam đối với sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên; trong đó sản phẩm 
dầu dừa tinh khiết các loại của HTX Nông nghiệp Ngọc An được hội đồng cấp 
tỉnh đánh giá sản phẩm có tiềm năng OCOP 5 sao, đang được UBND tỉnh hướng 
dẫn hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp trung ương đánh giá, công nhận theo quy 
định. Tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã, phối hợp 
các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, vận chuyển mẫu sản phẩm tham gia đánh giá phân 

 
12 UBMTTQVN thị xã đã lấy ý kiến kết quả sự hài lòng người dân trên địa bàn xã Hoài Hải về kết quả xây dựng 
nông thôn mới nâng cao của xã (kết quả 10/11 nội dung đạt tỷ lệ hài lòng trên 96%, riêng nội dung số 11 đánh giá 
hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đạt tỷ lệ hài lòng 98,62%) . 
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hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021; tham gia có 10 sản phẩm13 của 09 chủ 
thể14.  

b) Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. 

Từ đầu năm đến nay, có 68 doanh nghiệp, công ty đăng ký thành lập mới với 
tổng vốn đầu tư là trên 400 tỷ đồng. Chủ yếu thuộc các ngành nghề: cưa, xẻ, chế 
biến, bảo quản gỗ, may mặc, kinh doanh bất động sản, kinh doanh buôn bán vật 
liệu xây dựng, phụ tùng ô tô… Có 20 công ty, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. 
Tổng số cơ sở đăng ký mới hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã 
trong năm là 319 đơn vị, với tổng số vốn đăng ký ban đầu là trên 109,6 tỷ đồng, 
chủ yếu thuộc các ngành nghề: mua bán hải sản, sản xuất bánh bún, sản xuất xơ 
dừa, mua bán vật liệu xây dựng, đánh bắt hải sản, mộc dân dụng, mua bán gia 
công hàng sắt các loại, dịch vụ vận chuyển hành khách …; đồng thời, có 35 cơ sở 
chấm dứt hoạt động. Hiện nay, thị xã có 9.056 cơ sở sản xuất, kinh doanh đang 
hoạt động trên địa bàn thị xã. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. UBND thị xã đã tập trung kiểm tra, phối 
hợp tháo gỡ khó khăn, động viên các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiếp tục 
thực hiện “mục tiêu kép”.  
 c) Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 
phía sau”.  

Với phương châm“Không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào không 
có một tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị 
xã tiếp tục hướng dẫn các địa phương phối hợp với các tổ chức thành viên các 
cấp đẩy mạnh thực hiện công tác nhận giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách 
khó khăn, nhất là các hộ bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Năm 
2021, toàn thị xã vận động được trên 1,5 tỷ đồng15, đạt 168% kế hoạch tỉnh giao . 
Từ nguồn vận động được, Quỹ vì người nghèo toàn thị xã đã chi trên 1,1 tỷ 
đồng16 hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo17.   

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã chủ động chi 
hỗ trợ kịp thời các trường hợp bệnh hiểm nghèo, hỏa hoạn, tai nạn trên biển, các 
trường hợp khó khăn đột xuất,…theo Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ và các 

 
13 10 sản phẩm đăng ký mới: 1. Chuối mốc Hoài Sơn của Hợp tác xã nông nghiệp Hoài Sơn; 2. Bưởi da xanh của 
Hộ kinh doanh Dương Đình Tá (Hoài Đức); 3. Bánh tráng gạo mè Phương Nguyên của Công ty TNHH Phương 
Nguyên (Hoài Thanh) ; 4. Bánh tráng gạo mè Ngọc Huệ của cơ sở sản xuất bánh tráng Ngọc Huệ (Hoài Tân); 5. Phở 
gạo lứt của cơ sở sản xuất phở gạo khô Thảo Nguyên (Tam Quan Nam); 6. Phở gạo rau củ của cơ sở sản xuất phở 
gạo khô Thảo Nguyên (Tam Quan Nam); 7. Bánh dừa nướng Thanh Bình của cơ sở sản xuất dừa giòn, dừa nướng 
Thanh Bình (Hoài Tân); 8. Dừa giòn Thanh Phương của cơ sở sản xuất dừa giòn, dừa nướng Thanh Phương (Hoài Thanh); 
9. Nước mắm Bếp Xưa của Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Thịnh Đạt (Hoài  Hảo); 10. Nước mắm truyền 
thống Hoài Hải của Hợp tác xã nước mắm truyền thống Hoài Hải.  
14 Kết quả, 01 sản phẩm có tiềm năng đạt hạng 5 sao, 08 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 01 sản phẩm không đạt tiêu 
chuẩn (do đang hoàn thiện hồ sơ). 
15 Trong đó Mặt trận thị xã vận động trên 500 triệu đồng; cấp xã, phường vận động trên 1 tỷ đồng. 
16 Thị xã chi trên 579,4 triệu đồng; cấp xã, phường chi trên 920,6 triệu đồng. 
17 Hỗ trợ xây dựng 19 nhà (670 triệu): sữa chữa 6 (90 triệu); 48 suất quà (24 triệu) hỗ trợ phát triển sản xuất 1 lượt 
(1 triệu đồng); hỗ trợ 134 lượt khám chữa bệnh (51 triệu đồng); hỗ trợ học tập 471 lượt (98,1 triệu đồng); hỗ trợ 
khó khăn do covid-19 và hỗ trợ khác (909,5 triệu). 
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đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã 
hội, ổn định cuộc sống cho Nhân dân. 

d) Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 
hóa công sở”.  

Tiếp tục hưởng ứng Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình 
Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 do UBND tỉnh 
phát động, đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thị xã luôn triển khai, 
thực hiện nghiêm túc; tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân 
thiện, vì người dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình 
hình mới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ trên điều kiện thực tế, nhiệm 
vụ chính trị, đặc thù ngành để xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện phong trào 
một cách phù hợp. Chú trọng công tác tuyên truyền nội dung của Đề án văn hóa 
công vụ do Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt đến cán bộ, công chức, viên chức gắn 
với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, 
các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đề cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện của người đứng đầu, việc nêu gương của đảng viên, phát 
huy vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên, đoàn viên công đoàn. Các cơ quan, 
đơn vị, địa phương đã tích cực bố trí công sở theo đúng quy định trong quy chế 
văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; sắp xếp nơi làm việc gọn 
gàng, ngăn nắp, chú ý công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng nơi làm việc 
có cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; nỗ lực giữ gìn 
đoàn kết nội bộ, rèn luyện tính chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, duy trì chuẩn 
mực trong giao tiếp ứng xử, đặc biệt là duy trì thực hiện tốt việc xây dựng phong cách 
ứng xử “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, luôn mỉm cười, luôn 
nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) trong giao tiếp nơi công sở. 

 Phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành 
động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 
công vụ, thực hiện văn hóa công sở. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều tổ 
chức triển khai thực hiện và đưa vào tiêu chí chấm điểm thi đua cán bộ, công 
chức, viên chức theo từng quý và hàng năm; góp phần phát huy được sự nhiệt 
tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tận tụy phục vụ Nhân 
dân, không ngừng nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước, quản lý 
chuyên ngành của các cấp.  

2.3 Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do địa phương tổ chức, 
phát động 

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp chưa có 

tiền lệ và diễn biến thất thường của thời tiết đã tác động đến mọi mặt đời sống xã 

hội trên địa bàn thị xã. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến 



7 

 

 

cơ sở đã nỗ lực, tập trung hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi 

đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 do cấp ủy, HĐND cùng cấp ban 

hành. Kết quả đạt được trong các phong trào thi đua như sau: 

2.3.1. Trên lĩnh vực kinh tế:  

Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu (theo giá so sánh năm 2010) ước 
đạt 28.055,9 tỷ đồng, đạt 91,86% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế: giá trị sản xuất công 
nghiệp – xây dựng 61,7% (NQ 61%); thương mại – dịch vụ 18,3% (NQ 19,4%); ngư – 
nông – lâm nghiệp 20,0% (NQ 19,6%). 

- Hoạt động sản xuất công nghiệp – xây dựng: Giá trị sản xuất công nghiệp 
– xây dựng (giá so sánh năm 2010) ước đạt 18.034,5 tỷ đồng, đạt 90,92% so với kế 
hoạch. 

 Giá trị sản xuất CN-TTCN và làng nghề ước đạt 10.018,8 tỷ đồng (theo giá 
so sánh 2010), đạt 91,46% kế hoạch, tăng 5,91% so cùng kỳ; các ngành nghề 
chính như may mặc, chế biến lâm sản và một số ngành xuất khẩu như mây tre đan, 
nước mắm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.  

Thành lập mới 01 Cụm công nghiệp18, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 03 
dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, tổng vốn đầu tư trên 4.400 tỷ đồng19. 
Triển khai thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia, tỉnh, số tiền hỗ trợ 480 
triệu đồng20; 02 đề án khuyến công thị xã, số tiền l106,4 triệu đồng21. Lập thủ 
tục đầu tư xây dựng 27 dự án đầu tư, triển khai 23 đồ án quy hoạch. Xây dựng hoàn 
thành và bàn giao đưa vào sử dụng 26 công trình; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công 
47 công trình, nhất là các công trình trọng điểm22; ước giải ngân vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản năm 2021: 653,948 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 4,096 tỷ đồng so với 
năm 2020. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 ước thực hiện 390 tỷ đồng, 
đạt 130% kế hoạch, tăng 185,2 tỷ đồng so cùng kỳ. 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng 
đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

 
18 Cụm công nghiệp Giao Hội, với diện tích 65 ha. 
19 Nhà máy May Loan Thịnh, sản xuất phôi, thực nghiệm, chế biến và sản xuất trang thiết bị ngành nấm ứng dụng 
công nghệ cao (CCN Bồng Sơn); Nhà máy sản xuất ván MDF, HDF và OKAL của Cty CP Kim Thành Lập (CCN 
Giao Hội) 
20 Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất ống nhựa dẹp PE của Công ty TNHH SX và TMTH 
Thiên Phước (tỉnh: 180 triệu đồng); Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sấy bánh tráng các loại của Công ty 
TNHH Nhân Hòa (quốc gia: 300 triệu đồng). 
21 Đề án hỗ trợ hệ thống máy ấp trứng cho hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng số tiền 50 triệu đồng (tổng vốn đầu tư 
105 triệu đồng); Đề án hỗ trợ hệ thống dây chuyền máy móc xay xát gạo cho HTX Nông nghiệp Hoài Châu Bắc số 
tiền 56,4 triệu đồng (tổng vốn đầu tư 120 triệu đồng).  
22 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn); Nâng cấp, khắc phục bãi chôn lấp 
chất thải rắn thị xã Hoài Nhơn; Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Kè chống xói lở bờ Nam sông Lại 
Giang (đoạn từ cầu đường sắt đến Cầu Ông Châu)... Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính - dịch vụ 
và dân cư tuyến đường Bạch Đằng (02 giai đoạn); Công trình GPMB cụm công nghiệp Hoài Châu - Hạng mục: 
Xây dựng hoàn trả các tuyến kênh mương bêtông do GPMB xây dựng cụm công nghiệp Hoài Châu; Hạng mục Di 
dời hệ thống cấp nước sạch, thuộc công trình Đường kết nối giữa Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km 1145+540 
trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.... 
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trên địa bàn. Tập trung triển khai thực hiện lập 04 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2000 các đô thị  Bồng Sơn, Hoài Thanh Tây, Tam Quan, Hoài Hương.  

Công tác chỉnh trang, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý nhà 
thuộc sở hữu nhà nước được chú trọng. Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị, chỉnh trang đô thị, tổng kinh phí 19 tỷ đồng23. Triển khai thực 
hiện kế hoạch gắn biển tên đường phố, công trình công cộng và gắn biển số nhà 
trên địa bàn 11 phường. Xây dựng mới 50/62,1 km đường bê tông giao thông 
nông thôn, đạt 80% kế hoạch năm. Thực hiện Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã, đầu tư trồng cây xanh, xây dựng hoa viên, điện 
chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè và thảm bê tông nhựa các tuyến đường24. Đã lập và 
phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng các dự án thương mại - dịch vụ, khu 
đô thị mới, bất động sản gồm 10 dự án25, tổng mức đầu tư trên 5.636 tỷ đồng. 
Trong đó, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 07 dự án với tổng 
mức đầu tư 4.856 tỷ đồng26. 

- Hoạt động sản xuất thương mại – dịch vụ: Giá trị sản xuất thương mại - dịch 
vụ (giá so sánh năm 2010) ước đạt 4.471,4 tỷ đồng, đạt 88,4% so với kế hoạch. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID – 19 nên tình hình hoạt động kinh doanh 
thương mại - dịch vụ trong năm 2021 phát triển chậm. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực 
của các doanh nghiệp, cơ sở nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu 
thông hàng hóa trên địa bàn diễn ra thông suốt, hàng hóa đa dạng mẫu mã và 
chủng loại đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, giá cả hàng hóa các 
mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có sự tăng giảm do sự điều tiết cung cầu thị trường 
vào dịp cuối năm, trên địa bàn không có biểu hiện của sự đầu cơ, găm hàng, tăng 
giá quá mức gây bất ổn thị trường. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị 
trường, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn thị trường, bảo 
vệ người tiêu dùng trong điều kiện dịch bệnh được đảm bảo. 

- Hoạt động sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp: Giá trị sản xuất ngư - nông - 
lâm nghiệp ước đạt 5.550 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), đạt 98,29% kế hoạch.  

Thủy sản: Tổng số tàu cá toàn thị xã 2.386 chiếc, trong đó 2.106 tàu có chiều 
dài từ 15 mét trở lên (chiếm 88,3%). Giá trị sản xuất ước đạt 3.548,2 tỷ đồng, đạt 
96,14% kế hoạch, giảm 6,7 tỷ đồng so cùng kỳ. Sản lượng khai thác, nuôi trồng 

 
23 Xây dựng bản tên đường và công trình công cộng thị xã; Hoa sen trên mặt nước sông Lại Giang; bảng chữ Thị 
xã Hoài Nhơn trên núi, bảng chữ cầu Bồng Sơn; các cụm tuyên truyền tại các hoa viên, quốc lộ I; chậu hoa dọc các 
tuyến đường và Quảng trường thị xã….  
24Trồng cây xanh 4,82 km, đạt 11,4%; xây dựng công viên, hoa viên 15.334m2, đạt 46,4%; điện chiếu sáng 
17,9km, đạt 53,4% kế hoạch; thoát nước 17,34 km, đạt 58,5% kế hoạch; vỉa hè 9,85 km, đạt 34,5% kế hoạch và 
thảm bê tông nhựa 4,23 km, đạt 20,7% kế hoạch. 
25 Khu dân cư Phúc Gia Tân; Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng; Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú 
Mỹ Lộc; Khu đô thị Khang Mỹ Lộc; Khu đô thị Bình Chương Nam; Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô 
thị Phú Mỹ Tân; Chợ truyền thống và khu TMDV Bồng Sơn; Khu dịch vụ thương mại và dân cư Phú Mỹ Lộc; 
Showroom trưng bày mua bán, bảo trì ...ô tô, phường Bồng Sơn; Khu trung tâm thương mại – dịch vụ đô thị Hoài 
Thanh Tây (Trụ sở cũ của phường Hoài Thanh Tây). 
26 Khu dân cư Phúc Gia Tân; Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng; Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú 
Mỹ Lộc; Khu đô thị Khang Mỹ Lộc; Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân, Khu đô thị Bình 
Chương Nam, phường Hoài Đức; Chợ truyền thống và khu TMDV Bồng Sơn. 
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thủy, hải sản 60.322 tấn, đạt 97,06% kế hoạch27. Thẩm định trình tỉnh phê duyệt 
hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
7.646 hồ sơ/651,8 tỷ đồng, đã giải ngân 651,8 tỷ đồng. Tăng cường thực hiện các 
biện pháp tháo gỡ thẻ vàng Châu Âu (IUU)28. Tổng diện tích tôm nuôi 236,15 ha, 
đạt 95,6% kế hoạch, năng suất đạt 8,9 tấn/ha. 

Trồng trọt, thuỷ lợi: Diện tích gieo trồng cây hàng năm 17.915 ha, tăng 
1.442 ha so cùng kỳ29. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 86.493 tấn, đạt 100,2% 
kế hoạch, tăng 13.473 tấn so cùng kỳ. Thực hiện 118 cánh đồng mẫu lớn/3.217,5 
ha; chuyển đổi cây trồng cạn 593 ha. Công tác khuyến nông, lâm, ngư được quan 
tâm30. Các công trình đầu mối thủy lợi ổn định, dung tích đạt 100% tổng dung tích 
thiết kế. Triển khai xây dựng kiên cố hóa 17,76 km bê tông kênh mương, đạt 
100% kế hoạch. 

 Chăn nuôi - Thú y31: Quan tâm chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ người 
chăn nuôi khắc phục thiệt hại do dịch bệnh, từng bước tái đàn. Thực hiện chương 
trình cho vay vốn tái đàn bò, đã giải ngân 2.475 triệu đồng/165 con/156 hộ. Tiêm 
phòng vắc xin LMLM, viêm da nổi cục cho trâu, bò và cúm gia cầm đạt tỷ lệ quy 
định32. Trình UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm tập trung tại phường Hoài Tân diện tích 26.496 m2. 

Lâm nghiệp: Khoán bảo vệ rừng 1.927 ha; khoanh nuôi tái sinh rừng 178 
ha. Khai thác rừng trồng khoảng 737,5 ha, sản lượng ước đạt 72.485 m3, đạt 
115,9% kế hoạch. Tỷ lệ độ che phủ rừng 49,1%.  

Quản lý kinh tế tập thể: Hướng dẫn thành lập mới 07 HTX chuyên ngành33. 
Tiếp tục phát triển một số mô hình trang trại tổng hợp. Tổ chức tổng kết 20 năm 
thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương Đảng 
(khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

 
27 Trong đó: sản lượng khai thác ước đạt 58.200 tấn, giảm 1.732 tấn so cùng kỳ; đạt 96,2% kế hoạch (cá ngừ đại 
dương 8.150 tấn); sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 2.122 tấn, đạt 128,6% kế hoạch, tăng 469 tấn so cùng kỳ. 
28 Từ đầu năm đến nay, có 10 lao động chết và mất tích trên biển (Hoài Thanh 03 lao động, Tam Quan Bắc 06 lao 
động, Hoài Hương 01 lao động); giảm 22 lao động so cùng kỳ; có 4 tàu cá bị nạn28, giảm 09 tàu so cùng kỳ. 
29 Trong đó: Cây lúa: 11.438,4 ha (diện tích 2 vụ lúa/năm 8.176,2 ha, 03 vụ lúa/năm 3.262,2 ha), đạt 98,6% kế 
hoạch, năng suất 66,2 tạ/ha, tăng 03 tạ/ha so cùng kỳ; các loại cây trồng cạn khác năng suất, sản lượng đạt khá 
(Cây ngô: 1.723,4 ha, năng suất ước đạt 62,2 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so cùng kỳ; sản lượng 10.717 tấn, đạt 104,7% kế 
hoạch, tăng 354 tấn so cùng kỳ. Cây lạc: 591,5 ha; năng suất ước đạt 24,4 tạ/ha; sản lượng 1.443 tấn. Cây mỳ: 1.774,9 
ha, năng suất ước đạt 217 tạ/ha; sản lượng 38.515 tấn. Rau, đậu các loại: 1.430,9 ha, tăng 86 ha so cùng kỳ). 
30 Thực hiện 08 mô hình khuyến nông (06 mô hình trồng trọt, 01 mô hình chăn nuôi và 01 mô hình lâm nghiệp); 
Tổ chức 44 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản, có 2.704 lượt nông dân tham 
dự. 
31 Đàn trâu, bò 31.840 con, giảm 300 con so cùng kỳ (tỷ lệ bò lai đạt trên 80%); đàn heo 130.800 con, tăng 25.445 
con so cùng kỳ (tỷ lệ heo hướng nạc chiếm 89%); đàn gia cầm 1.125.380 con, tăng 30.880 con so cùng kỳ. Xử lý 
tiêu hủy 137 con heo bị bệnh dịch tả heo Châu Phi; số bò mắc bệnh viêm da nổi cục 1.456 con, đã điều trị khỏi 
1.104 con (chết 352 con).  
32 Đợt 1/2021: tiêm vaccine LMLM 24.481 con trâu, bò, đạt 86,1% tổng đàn; vaccine Dịch tả heo Châu Phi 9.778 
con heo; vaccine Viêm da nổi cục: 24.912 con trâu, bò, đạt 87,4% so với tổng đàn (đạt 99,3% so với diện tiêm); 
vaccine cúm gia cầm 68.731 con. Đợt 2/2021: tiêm vaccine LMLM: 25.049 con trâu, bò, đạt 86,5% so với tổng 
đàn, tiêm vaccine cúm gia cầm 27.811 con, đạt 100% diện tiêm, đang tiếp tục triển khai tiêm đợt 2 và kết thúc 
31/12/2021. 
33 HTX bưởi – Hoài Đức, HTX chăn nuôi gia cầm – Hoài Mỹ, HTX nước mắm – Hoài Hải, HTX bún số 8 – Tam 
Quan Nam, HTX tổng hợp Tam Quan, HTX thanh niên – Hoài Sơn, HTX chiếu cói – Hoài Châu Bắc. 
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- Công tác phòng, chống thiên tai: Trong mùa mưa bão vừa qua, thị xã đã 
kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai: chặt dọn cây xanh, 
chèn chống nhà cửa, trường học, bệnh viện, chủ động sắp xếp, neo đậu an toàn tàu 
cá... chủ động khắc phục sớm hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho người dân. 

 - Trên lĩnh vực tài chính – tín dụng:  tiếp tục chỉ đạo, thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí chi tiêu ngân sách, chống thất thu thuế công, thương nghiệp ngoài 
quốc doanh; đôn đốc giải ngân, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Kết 
quả: Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn năm 2021 ước đạt 
620,194 tỷ đồng34, đạt 116% dự toán năm và giảm 10% so cùng kỳ. Tổng chi  
1.349,924 tỷ đồng35, chiếm 152% dự toán năm và giảm 05% so với cùng kỳ.  

Từ đợt dịch đầu tiên đến ngày 22/11/2021, đã chi trên 176,268 tỷ đồng cho 
công tác phòng, chống dịch COVID-1936.  

- Trên lĩnh vực quản lý đất đai: Chú trọng công tác quản lý nhà nước về đất 
đai, môi trường, khoáng sản37. Phê duyệt 263 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư với tổng kinh phí trên 408 tỷ đồng; thông báo thu hồi trên 104 ha đất để 
giải phóng mặt bằng xây dựng 68 công trình. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ 
sinh đạt 99,73% (NQ 99,73%). 

2.3.2. Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội: 

- Về giáo dục – đào tạo: 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-202138 và tổ chức triển khai năm học 
2021-2022 phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19. Điểm chuẩn vào các 
trường THPT trên địa bàn thị xã giữ vững tốp đầu toàn tỉnh. Tổng số học sinh bỏ 
học 43/41.340 học sinh, chiếm 0,1% tổng số học sinh, giảm 20 em so năm học 
trước. Đến nay, có 53/61 trường đạt chuẩn quốc gia39, đạt 86,9% (có 31/61 trường 
đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tỷ lệ 50,8%). 

 
34 Trong đó: thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 164,751 tỷ đồng, đạt 106% dự toán (Cục Thuế quản lý 
46,209 tỷ đồng, đạt 142% dự toán, giảm 11% so cùng kỳ; Chi cục thuế quản lý 118,542  tỷ đồng, đạt 96% dự toán, 
giảm 02% so cùng kỳ); thu tiền cấp quyền sử dụng đất 358,081 tỷ đồng, đạt 119% dự toán, giảm 13% cùng kỳ so 
cùng kỳ; lệ phí trước bạ 22,323 tỷ đồng, đạt 86% dự toán; phí và lệ phí 12,472 tỷ đồng, đạt 152% dự toán; thu khác 
ngân sách 28,426 tỷ, đạt 182% dự toán. 
35 Trong đó: chi đầu tư phát triển 448,176 tỷ đồng, chiếm 143% dự toán năm và giảm 08% cùng kỳ so cùng kỳ; chi 
thường xuyên 578,128 tỷ đồng, chiếm 124% dự toán năm và tăng 18% so cùng kỳ. Chi từ nguồn dự phòng chi 
ngân sách đạt 17,902 tỷ đồng, bằng 134% dự toán, tăng 98% so với cùng kỳ. 
36 Trong đó: Năm 2020, đã chi 47,7 tỷ đồng; từ ngày 01/01/2021 đến ngày 22/11/2021 đã chi 128,557 tỷ đồng. 
37 Tập trung lập và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021;Tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường 
chỉnh lý biến động đất đai và quản lý đất công ích; giải quyết các trường hợp tồn đọng về xây dựng nhà trên đất 
nông nghiệp và lấn, chiếm đất trái phép theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Xử phạt 152 trường hợp vi 
phạm Luật Đất đai, tổng số tiền 4,2 tỷ đồng. Công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong khu dân cư, kênh Lại Giang 
và các cụm công nghiệp được chú trọng. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho 06 dự án. Quản lý 
hoạt động khai thác khoáng sản, nạo vét cát, đất sông Lại Giang.  
38Trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp 3.521 cháu, đạt tỷ lệ 100%. Học sinh được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu 
học đạt 99,9%, giảm 0,1% so cùng kỳ; công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,2%, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ khá 
giỏi bậc THCS năm học 2020 – 2021 đạt 65,2%. Được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
em 5 tuổi; phổ cập Tiểu học mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 ở 17/17 xã, phường; phổ cập THCS mức độ 2 (13/17 
xã, phường) và mức độ 3 (4/17 xã, phường).  
39 Trong đó: Mầm non – Mẫu giáo 13/17 trường, tỷ lệ 76,5%, Tiểu học 23/26 trường, tỷ lệ 88,5%, THCS 17/17 
trường, tỷ lệ 100%. 

Admin
Typewriter
100% (NQ đạt 99,73%).
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Tổ chức 04 Hội thi cấp thị xã40; tham gia các hội thi cấp tỉnh và đạt nhiều giải 
cao41. Công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được quan tâm; 
13/17 xã phường được công nhận “Cộng đồng học tập”.  

- Về văn hóa - thông tin, truyền thanh, thể dục - thể thao:  

 Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển 
sâu rộng, mang lại những kết quả tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, được đông 
đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Năm 2021, có 149/155 thôn, khối phố (tỷ lệ 
96,1%), 125/126 cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 99,2%); 6/6 xã 
giữ vững “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 05/11 phường được công nhận 
“Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” đạt 100% chỉ tiêu (NQ 05/11). 

Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên, với 
nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong năm đã tổ chức thành công giải Bida 
và tham gia cấp tỉnh (đạt 01 Huy chương vàng); giải Cầu lông, Bóng bàn tại Đại 
hội Thể dục thể thao thị xã Hoài Nhơn lần thứ VIII năm 2021. 

Duy trì thực hiện tốt Phong trào “Ngày chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn 
xanh, sạch, đẹp”. Thực hiện tốt các bộ quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh, nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; quy ước, hương ước khu dân cư.  

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, giá trị văn hóa phi vật 
thể được chú trọng42. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, tiêm 
vắc xin COVID-19; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
Tổ chức thành công Lễ phát động Tết trồng cây và hưởng ứng chương trình trồng 
1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 gắn công bố Quyết định xếp hạng di tích 
cấp tỉnh Di tích Địa đạo Gò Quánh. Công tác truyền thanh từ thị xã đến cơ sở đã 
góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, kịp thời thông tin, tuyên 
truyền, sát đúng những vấn đề dư luận quan tâm.  

 - Về công tác y tế - dân số - gia đình – trẻ em: 

Tập trung cả hệ thống chính trị chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu 
quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tập trung công tác phòng, 
chống dịch sốt xuất huyết43. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân số trong 
tình hình mới. Duy trì 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ 
trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) giảm còn 13,02% (NQ 13,02%). 

 
40 Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi; Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học Mầm non-Mẫu giáo;  Hội thi học sinh giỏi 
6, 7, 8; Hội khỏe phù đổng năm học 2020- 2021. 
41 Hội khỏe phù đổng, đạt giải Nhất toàn tỉnh; thi học sinh giỏi lớp 9, kết quả đạt 43/88 học sinh đạt giải, dẫn đầu toàn 
tỉnh; thi khoa học kỹ thuật có 06 sản phẩm; chọn 02 sản phẩm dự thi cấp Quốc gia (trường THCS Tam Quan Bắc đạt 
giải triển vọng); thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VIII (2020-2021) đạt 14 sản phẩm (04 sản phẩm 
được chọn dự thi Trung ương).... 
42 Hoàn thiện phòng trưng bày tại Khu Di tích Cây số 7 Tài Lương, Hoài Thanh Tây; hồ sơ nâng cấp xếp hạng Di 
tích quốc gia di tích Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi; cắm mốc Di tích Địa đạo Gò Quánh. Phối hợp xây dựng  bảng 
chỉ dẫn đường vào 03 di tích . Ban hành quy chế tạm thời quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn 
hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 
43 có 69 ca/04 ổ dịch sốt xuất huyết, giảm 1.350 ca/85 ổ dịch so cùng kỳ 
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Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược tư 
nhân được chú trọng44. 

- Lĩnh vực an sinh xã hội, giải quyết việc làm, các phong trào ”Đền ơn đáp 
nghĩa”, ”Uống nước nhớ nguồn”: 

Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là 25,153 tỷ đồng45. Tiếp 
tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các gia 
đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, 
nhân đạo, từ thiện và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được 
chú trọng46. Tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung 03 đợt, thu được 1.168 đơn 
vị máu. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước đạt 94,32%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 
0,44% (NQ giảm 0,4%, nếu áp dụng quy định về chuẩn nghèo đa chiều thì tỷ lệ 
hộ nghèo trên địa bàn thị xã tăng 0,94% ). Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng 
nghề 76,06%47 (NQ 93%). Số lao động được tạo việc làm mới 5.300 người (NQ 
5.300 người). 

2.3.3. Về quốc phòng- an ninh:  

Phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang ngày một vững 
chắc. Giao quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu giao (358 thanh niên); thực hiện các 
bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 theo đúng quy trình; tổ 
chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ 04 xã, phường, kết quả 02 phường 
đạt tốt, 02 xã, phường đạt khá48. 

Phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát huy hiệu quả, nhất là trong tình hình dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức tạp. Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn chú trọng việc 
củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT 
tại cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được đẩy mạnh. Tổ 
chức có hiệu quả nhiều đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã 
hội. Tuy nhiên, tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức 
tạp49. 

 
44 Kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm 104 cơ sở, xử phạt 7 cơ sở vi phạm, số tiền 26.000.000 đồng; 56 cơ sở 
hành nghề khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, xử lý vi phạm hành chính 4 cơ sở 
vi phạm, số tiền 26.000.000 đồng. 
45 Trong đó: Hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 
18.153.995.000 đồng ; theo Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của UBND tỉnh: Ngân hàng CSXH Hoài 
Nhơn đã giải ngân cho vay vốn đối với lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: 7.000.000.000 đồng cho 
149 lao động. Tiếp nhận và cấp phát 120 tấn gạo để hỗ trợ cho 8.000 người dân gặp khó khăn do dịch bệnh 
COVID-19.  
46 Thăm, tặng quà cho 125 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2021; Trao 224 suất học bổng 
tổng trị giá 225.200.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt khó, học giỏi nhân dịp năm 
học mới 2021-2022. Tổ chức thăm viếng 07 trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. Tổ chức Tết Trung thu , 
trao tặng 4.175 suất quà cho trẻ em tại phường Tam Quan Nam .  
47 Quy định tại Nghị định 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, trong đó “không quy định tỷ lệ lao động 
qua đào tạo bao gồm học sinh giáo dục hướng nghiệp được cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông”. Do vậy không 
xem là lao động đã qua đào tạo. 
48 Phường Tam Quan và Hoài Thanh Tây đạt kết quả tốt; phường Hoài Tân và xã Hoài Sơn đạt kết quả khá. 
49 Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 78 vụ/164 đối tượng, giảm 06 vụ, 47 đối tượng so cùng kỳ; tội phạm về kinh tế 
và môi trường: 04 vụ/04 đối tượng, tăng 01 vụ, 01 đối tượng so cùng kỳ; vi phạm pháp luật về kinh tế và môi 
trường: phát hiện 11 vụ/12 đối tượng, tăng 01 vụ, 02 đối tượng so cùng kỳ; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma 
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2.3.4. Công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh: 

- Công tác xây dựng Đảng: Tập trung chỉ đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch, 

chương trình hành động thực hiện Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, 

Tỉnh ủy, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2021. Kịp thời ban hành các Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XX. Công tác chính sách cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục 

được quan tâm50. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Công tác 

phát triển đảng viên được chú trọng51. Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy thường 

xuyên công tác cơ sở, lắng nghe, nắm bắt những vấn đề phát sinh, kịp thời chỉ đạo 

giải quyết, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.  

- Công tác xây dựng chính quyền: 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021- 2026 đã được tổ chức thành công với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%; số 
lượng đại biểu được bầu đảm bảo theo quy định52. Quyết định tổ chức lại Ban 
Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan thành Ban Quản lý 
Cảng cá và Dịch vụ đô thị. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức53. Triển khai Kế hoạch 02 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn 
hóa - thông tin - thể thao và sự nghiệp khác và tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo thị xã Hoài Nhơn năm 2021. 

Tăng cường chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước, nhất là việc lập hồ sơ công việc trên hệ thống Văn phòng điện 
tử. Kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề tôn giáo phát sinh trên địa bàn, tạo điều 
kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định. 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với giải quyết thủ tục hành chính 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục phát huy những kết quả tích cực. 
Công tác triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tiếp tục 
được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, nhất là đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán trực 
tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có quy định thu phí, lệ phí. 

 
túy: phát hiện 14 vụ/45 đối tượng, tăng 03 vụ, 26 đối tượng so với cùng kỳ. Ngoài ra, phát hiện 38 vụ/195 đối 
tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, giảm 07 vụ, tăng 48 đối tượng so với cùng kỳ. 
Tai nạn giao thông xảy ra 24 vụ, làm chết 17 người, bị thương 18 người, giảm 12 vụ, tăng 01 người chết, giảm 22 
người bị thương so với cùng kỳ. Tai nạn khác xảy ra 09 vụ, làm chết 11 người, tăng 02 vụ, 04 người chết so cùng 
kỳ. Xảy ra 07 vụ cháy, thiệt hại khoảng 26,4 tỷ đồng và 01 xe tải chiến thắng, 03 xe máy. 
50 cử 03 đồng chí tham gia lớp Thạc sĩ, 11 đồng chí học Cao cấp Lý luận chính trị, 80 đồng chí đăng ký tham gia học 
Trung cấp Lý luận chính trị -  Hành chính mở tại thị xã. 
51 Phát triển 180 đảng viên, đạt 2,14% (NQ 4%), chuyển chính thức 160 đồng chí, xóa tên 14, cho ra đảng 05 trường 
hợp. Trao tặng huy hiệu Đảng cho 235 đồng chí.  
52 gồm: 02 đại biểu Quốc hội; 07 đại biểu HĐND tỉnh; 35 đại biểu HĐND thị xã; 385 đại biểu HĐND xã, phường 
(thiếu 03 đại biểu ở Tam Quan, Hoài Hảo, Hoài Phú). 
53 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và công chức, viên chức 
lãnh đạo, quản lý hàng tháng, hàng quý. Chuyển đổi vị trí công tác đối với 15 công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, 
phường. Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho 67 cán bộ, công chức, viên chức. Giải quyết thôi việc cho 
05 công chức; đề nghị giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với 02 công chức, 22 viên chức. 
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Tập trung đánh giá chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, 
tổ chức đối với sự phục vụ hành chính công của thị xã. Toàn thị xã đã giải quyết 
53.778 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 91,4%.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm 
tra công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hướng dẫn các 
xã, phường tổ chức thực hiện và lập hồ sơ minh chứng xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 2021. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Triển 
khai 06 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 05 cuộc thanh tra54.  

Nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ. 
UBND thị xã đã tiếp 157 lượt người với 168 vụ việc55 (Tiếp lần đầu 127 vụ việc, 
tiếp nhiều lần 41 vụ việc), tăng 16 lượt tiếp và 15 vụ việc so với cùng kỳ. Đã 
hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các vụ 
tranh chấp, lĩnh vực khác 50 vụ việc; đã giải quyết, trả lời 144 vụ, còn 24 vụ đang 
giải quyết. Tiếp nhận 49 vụ khiếu nại, UBND thị xã thụ lý giải quyết 15 vụ56 
(không thuộc thẩm quyền 34 vụ57); 05 vụ tố cáo, đã thụ lý giải quyết 02 vụ58 
(không thuộc thẩm quyền 03 vụ) và 164 phản ánh, kiến nghị (đã chuyển đơn đến 
các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định). 

- Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội: 

Mô hình "Dân vận khéo" đạt kết quả tích cực, trong đó có 86 mô hình tiêu 
biểu59 tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 
của địa phương. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt 
động, theo hướng sát cơ sở, hội đoàn viên; phối hợp tuyên truyền, vận động các 
tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước; 

 
54Thanh tra đột xuất tại 16 UBND xã, phường nhằm đánh giá việc UBND các xã, phường chấp hành chủ trương, 
chính sách của Nhà nước về cấp phát gạo hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng do nắng nóng, hạn hán không sản xuất 
được vụ Hè Thu năm 2020 trên địa bàn thị xã; Thanh tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật trong công tác 
quản lý đầu tư xây dựng của UBND phường Hoài Xuân, thời kỳ thanh tra 2016 – 2020; Thanh tra việc chấp hành 
pháp luật trong công tác quản lý đất đai của UBND phường Hoài Đức thời kỳ năm 2019-2020; Thanh tra đột xuất 
công tác quản lý đất đai của UBND phường Hoài Tân nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 9 lô 
đất tái định cư tại điểm tái định cư số 5 đã tổ chức cho địa diện các hộ dân bốc thăm đất ở; thanh tra trách nhiệm 
chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 đối với Chủ tịch UBND 05 xã, phường: Hoài Hải, 
Hoài Châu, Tam Quan Bắc, Hoài Thanh và Hoài Hảo; thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về KNTC và 
TCD năm 2021 đối với Chủ tịch UBND các xã, phường: Hoài Châu, Hoài Phú, Hoài Hảo, Hoài Hương và Bồng 
Sơn. Đã xử lý thu hồi 418,3 triệu đồng và kiến nghị xử lý các tập thể, cá nhân sai phạm theo quy định 
55 Nội dung các vụ việc trên các lĩnh vực như: khiếu nại trong quản lý đất đai: 40 vụ (23,8%), khiếu nại trong lĩnh 
vực bồi thường giải phóng mặt bằng: 05 vụ (03%), tranh chấp đất đai: 40 vụ (23,8%), tranh chấp, kiến nghị khác: 
83 vụ (49,4%). 
56 Kết quả giải quyết: đã giải quyết 08 vụ ban hành 08 Quyết định giải quyết (08 vụ khiếu nại sai), 02 vụ đình chỉ 
giải quyết vì người khiếu nại có đơn xin rút khiếu nại, 05 vụ đang giải quyết. 
57 Kết quả giải quyết: không đủ điều kiện thụ lý, UBND thị xã đã ban hành văn bản trả lời 32 vụ, hướng dẫn thực 
hiện quyền khiếu nại 02 vụ. 
58 Ban hành 02 kết luận nội dung tố cáo, kết quả: 01 vụ tố cáo đúng 01 phần và 01 vụ tố cáo sai. 
59 Gồm 21 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 35 mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 15 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 15 
mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Một số mô hình tiêu biểu: KDC sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh; KDC “5 
an toàn về an ninh trật tự”; Vạn Cửu Lợi thực hiện khai thác, đánh bắt hải sản không xâm phạm vùng biển nước ngoài; Vận động hộ 
dân thu gom rác thải; Camera an ninh; Bình yên nơi giáp ranh; Tiếng kẻng an ninh; Họ đạo không vi phạm pháp luật; KDC không 
có tội phạm và tệ nạn xã hội; biển báo ATGT và TT ATXH xây dựng mới mô hình: “Cây xanh tạo bóng mát ven đường” ở các xã, 
phường; mô hình “Ruộng lúa bờ hoa” (Tam Quan Nam), trồng bưởi tại Hoài Đức và Hoài Tân. 
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góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia phát triển kinh 
tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch vững mạnh. 

2.4. Kết quả hoạt động của các cụm, khối thi đua thuộc thị xã. 

Ngay từ đầu năm, các cụm, khối thi đua thuộc thị xã đã tổ chức thực hiện 
đăng ký, ký kết thực hiện giao ước thi đua trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ 
của từng cấp, ngành, địa phương với nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực 
gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Cuối năm, các cụm, khối thi đua tiến hành 
đánh giá, chấm điểm phong trào thi đua, công tác khen thưởng của từng thành 
viên và tổ chức tổng kết, bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu, đơn vị tiêu biểu để đề 
nghị các cấp khen thưởng và bầu chọn trưởng, phó cụm, khối thi đua năm tiếp 
theo đúng quy định. Việc tổ chức thi đua theo Cụm, Khối đã tạo nên phương thức 
thi đua đa dạng, phong phú, là điều kiện tốt để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa 
phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong 
trào thi đua, nhờ vậy đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu 
kế hoạch của ngành và địa phương. 

3. Công tác khen thưởng 

Công tác khen thưởng được triển khai kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ, chính quyền, các ngành, các địa phương trong thị xã. Công tác xét 
khen thưởng từng bước đi vào nền nếp, đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác, 
công bằng, công khai và kịp thời, đáp ứng mục tiêu của công tác thi đua, khen 
thưởng. Triển khai thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp huyện, cấp tỉnh khen 
thưởng qua dịch vụ công tực tuyến mức độ 4, góp phần nâng cao nhận thức của cá 
nhân, tổ chức về ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện chính quyền điện tử 
trong thời gian tới. 

- Cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng đã kịp thời thẩm 
định, tham mưu, trình các cấp khen thưởng các phong trào thi đua chuyên đề, đột 
xuất theo đúng quy định của thị xã, tỉnh và Trung ương; kịp thời khen thưởng 
những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc. 

- Khen thưởng đối ngoại, khen thưởng các hoạt động nhân đạo, từ thiện 
cũng được thị xã chú trọng, đã kịp thời ghi nhận những đóng góp của các tập thể, 
cá nhân trong và ngoài địa bàn thị xã đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội của thị xã.  

- Thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, UBND thị xã đã chú 
trọng khen thưởng cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nông dân, công nhân, 
người lao động trực tiếp sản xuất, khen đơn vị cơ sở, tập thể nhỏ, khen đoàn viên, 
hội viên, Nhân dân, kể cả đề nghị khen thưởng các hình thức khen cấp nhà nước 
góp phần khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào 
thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; kết quả tỷ lệ khen thưởng cho 
người trực tiếp lao động, sản xuất luôn cao hơn tỷ lệ khen thưởng lãnh đạo các cơ 
quan, đơn vị.  
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  Kết quả khen thưởng năm 2021 như sau: 

* Trung ương: 

+ Cờ thi đua chính phủ: 01 tập thể; 

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 tập thể, 01 cá nhân. 

* Khen thưởng cấp tỉnh 

+ Cờ thi đua UBND tỉnh: 07 tập thể; 

+ Tập thể lao động xuất sắc: 34 tập thể; 

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01 cá nhân; 

+ Bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh: 17 tập thể, 56 cá nhân; 

* Khen thưởng cấp huyện 

+ Lao động tiên tiến: 2.254 cá nhân; 

+ Tập thể lao động tiên tiến: 88 tập thể; 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 270 cá nhân;  

+ Giấy khen Chủ tịch UBND thị xã cho 26 tập thể và 409 cá nhân về thành 
tích công tác năm; khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho 77 tập thể, 222 cá nhân. 

- Trong năm 2021, thị xã không có hồ sơ trình đề nghị tặng, truy tặng danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Huân chương Độc lập cho 
gia đình có nhiều liệt sĩ. Đối với khen thưởng thành tích kháng chiến: mặc dù trên 
địa bàn thị xã còn hơn 33 trường hợp hồ sơ còn tồn đọng, chưa được giải quyết 
nhưng vì lý do không có lịch sử kháng chiến của địa phương nên không có cơ sở 
để trình cấp trên giải quyết theo quy định. UBND thị xã đã chỉ đạo các địa 
phương thực hiện việc thông báo và giải thích rõ lý do nêu trên cho các cá nhân 
được biết, không để đơn thư khiếu nại. 

4. Công tác tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh 
Bình Định về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, 
mô hình mới, nhân tố mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định, 
UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/8/2021 về tuyên 
truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên 
tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025; theo đó, 
hàng tháng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lựa chọn và giới thiệu cho 
các cấp xét chọn, biểu dương, tuyên truyền tạo điều kiện để mô hình, điển hình 
phát huy tác dụng và là nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Công tác 
tuyên truyền, nhân rộng với nhiều hình thức như tăng cường các chuyên mục, 
chuyên đề, bài viết về mô hình, nhân tố mới, cách làm hay, gương người tốt, việc 
tốt trên Cổng thông tin điện tử của thị xã; đăng tải trên các trang chính thức của 
Hội, đoàn thể các cấp; phát thanh trên đài truyền thanh các xã, phường; xây dựng 
phóng sự, tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, đại diện các tập 
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thể tiêu biểu để trao đổi, học tập kinh nghiệm thông qua Hội nghị sơ kết, tổng kết 
các phong trào thi đua, các cuộc vận động hay trong các dịp lễ báo công dâng 
Bác. … Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã cổ vũ người 
người làm việc tốt, ngành ngành làm việc tốt thúc đẩy phong trào thi đua yêu 
nước trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển mạnh mẽ và tạo được sức lan tỏa 
trong toàn xã hội. 

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN 
THƯỞNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN 
THƯỞNG VÀ CÔNG TÁC KHÁC 

- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã thường xuyên được củng cố kiện 
toàn, hoạt động theo quy chế, đảm bảo nguyên tắc xét khen thưởng: chính xác, 
công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời. 

- Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị 
xã) đã phân công cho 01 phó trưởng phòng và 01 chuyên viên chuyên trách thực 
hiện công tác thi đua, khen thưởng của thị xã. Ngoài ra, các phòng, ban, đơn vị sự 
nghiệp thuộc UBND thị xã đều giao nhiệm vụ thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng của đơn vị cho 01 công chức kiêm nhiệm; Các xã, phường đều bố trí, giao 
nhiệm vụ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho  công chức Văn phòng - 
Thống kê của xã, phường. Trong năm 2021, công chức phụ trách công tác thi đua, 
khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được tạo điều kiện để tham 
gia các lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng do thị xã tổ chức. 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc để kịp thời nhắc 
nhở, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, 
khen thưởng.  

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo 
về công tác thi đua, khen thưởng có nội dung chủ yếu là phản ánh, khiếu nại, tố 
cáo trong khen thưởng thành tích kháng chiến. Ngay khi tiếp nhận đơn thư, khiếu 
nại tố cáo, UBND thị xã đã kịp thời thành lập tổ xác minh và có kết luận, thông 
báo trả lời cho người có đơn theo đúng quy định của Luật Tố cáo. 

- Hàng năm, UBND thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định tỷ lệ 
trích Quỹ thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách thị xã; mức trích tối đa từ 
nguồn ngân sách nhà nước bằng 1% chi thường xuyên ngân sách của thị xã. Số 
tiền chi cho công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 là 1,9 tỷ đồng. 

Việc sử dụng và quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng được thực hiện theo 
đúng quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 
và quy chế công tác thi đua, khen thưởng của thị xã. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: Công tác thi đua, khen thưởng đã phát huy hiệu quã rõ nét. 
Các phong trào thi đua đã có những đổi mới tích cực cả về nội dung và hình thức, 
tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân. Công tác khen thưởng được công khai, minh bạch, thực 
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chất, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng và có tính nêu gương cao. Việc phát 
hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình tiên 
tiến được quan tâm thực hiện kịp thời, đã khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân ra sức thi đua, góp phần tạo nên những thành tựu nổi 
bật thời gian qua. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW 
ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được 
quan tâm đúng mức. 

- Hoạt động của các cụm, khối thi đua đã dần đi vào nề nếp nhưng chưa tạo 
được những phong trào, hoạt động riêng của cụm, khối. 

- Công tác bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chỉ mới 
thực hiện ở mức độ tổng kết, biểu dương và tuyên truyền bằng hình ảnh, chưa tổ 
chức nhiều các hoạt động giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm các mô hình, các 
điển hình tiên tiến.  

- Các sáng kiến kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn ít, 
phạm vi ảnh hưởng chỉ tập trung ở đơn vị, chưa đạt hiệu quả rộng rãi trên địa bàn 
thị xã cũng như tỉnh. 

- Công tác khen thưởng có nơi còn bình quân, dàn trãi, xét khen thưởng 
nhưng không xét các danh hiệu dẫn đến không đủ điều kiện để xét các hình thức, 
danh hiệu khen thưởng ở bậc cao. Việc khen thưởng các đơn vị kinh doanh, người 
lao động trực tiếp tuy có chuyển biến hơn trước nhưng vẫn còn hạn chế. 

- Việc trích lập quỹ thi đua, khen thưởng ở cấp xã thực hiện chưa đúng quy 
định nên không đáp ứng yêu cầu chi thưởng. 

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa 
được quan tâm đúng mức, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác thi đua, 
khen thưởng  

- Cán bộ ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng, một 
số nơi nhân sự thường xuyên thay đổi nên không có nhiều kinh nghiệm trong 
tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. 

3. Kiến nghị, đề xuất tỉnh, trung ương 

- Về khen thưởng thành tích kháng chiến: Hiện nay, các địa phương đều 
không có lịch sử kháng chiến, chỉ có lịch sử Đảng bộ nên không đủ thủ tục hồ sơ 
để trình khen thưởng cho các hồ sơ còn tồn đọng tại địa phương. Do đó, kiến nghị 
Trung ương tạo điều kiện thuận lợi để những người thực tế có thành tích tham gia 
đóng góp cho kháng chiến hoàn thiện hồ sơ để được hưởng chế độ chính sách của 
Nhà nước theo quy định.  
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM  2022 

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình diễn biến thời tiết, dịch bệnh bất thường, 
nhất là đại dịch COVID-19 chưa được khống chế; Đảng bộ, chính quyền và Nhân 
dân thị xã Hoài Nhơn tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, giữ vững truyền 
thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách 
thức, thực hiện có hiệu quả kế hoạch “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, tiếp tục tập 
trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
trong năm 2022 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 
15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về xây dựng và phát triển thị 
xã Hoài Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; các cơ quan, ban, ngành 
và địa phương trong thị xã cần phát huy những kết quả đạt được trong các phong 
trào thi đua yêu nước, tiếp tục phát động phong trào thi đua một cách sâu rộng, 
phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu và giải pháp sau:  

1. Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện 
thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của Cấp ủy và 
HĐND cùng cấp đề ra. Tập trung bám sát nội dung đã ký kết giao ước thi đua 
năm 2022 và các phong trào thi đua mà thị xã phát động để tích cực chỉ đạo, triển 
khai phong trào thi đua trên các lĩnh vực một cách đồng bộ và có hiệu quả. 

2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 
2022. Luôn chú trọng đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua. Nội dung thi 
đua phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, dễ thực hiện, dễ đánh giá. 

3. Chú trọng phát động thi đua trên các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 
thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn 
minh”; Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Hoài Nhơn chung tay vì người 
nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua đồng hành cùng với 
“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua “Cán bộ, 
công chức, viên chức thị xã Hoài Nhơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” ... nhất 
là thi đua thực hiện thắng lợi phong trào “Thị xã Hoài Nhơn đoàn kết, chung sức, 
đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. 

4. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước; 
các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; giao lưu văn hóa – thể thao, hợp tác, trao đổi kinh 
nghiệm tổ chức, quản lý trong phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến. 

5. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối 
với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, những tấm gương điển 
hình trong các phong trào thi đua, nhằm cổ vũ, động viên, tạo sức lan tỏa rộng lớn 
trong xã hội. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên 
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tiến, nhất là những đối tượng người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cộng 
đồng dân cư và Nhân dân lao động. Thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét 
thi đua, khen thưởng và trong mọi mặt đời sống xã hội. 

6. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Đảm bảo công tác tham mưu 
và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng 
theo đúng quy định. 

Trên đây là báo cáo phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn../. 

Nơi nhận:               
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh (b/c); 
- Trưởng Cụm thi đua các huyện, đồng 
bằng, thị xã, thành phố (b/c); 
- TT. Thị ủy (b/c); 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- Thành viên HĐ TĐKT thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, NV (03b). 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Trần Hữu Thảo 
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