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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm,  

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

 

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua các cơ quan 

tham mưu tổng hợp ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-KTĐ  ngày 

20/5/2022của Khối thi đua về chế độ báo cáo sơ kết hoạt động thi đua khen 

thưởng. Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, 

khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

như sau: 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG  

ĐẦU NĂM 2022 

 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Kết quả triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác 

thi đua, khen thưởng 

Cấp ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm quán triệt, tuyên truyền các 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của tỉnh về công tác 

thi đua khen thưởng như: Luật thi đua khen thưởng, các Thông tư, Nghị định, 

Chỉ thị, Kết luận của Đảng, nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng. Trong 

06 tháng đầu năm 2022, Sở Ngoại vụ Cao Bằng luôn hưởng ứng các phong trào 

thi đua và triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua : “ Đoàn kết, 

sáng tạo, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động”. 

Lãnh đạo Sở, Hội đồng thi đua của Sở đã chỉ đạo các hoạt động về thi đua, 

khen thưởng như: Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các 

phòng, Trung tâm năm 2022; tiếp tục phát động phong trào thi đua “ Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tham gia ký kết 

giao ước thi đua với Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của tỉnh Cao Bằng. 
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2. Kết quả xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công 

tác thi đua, khen thưởng 

- Để cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của 

cấp trên; Lãnh đạo cấp uỷ và chính quyền đã tập trung chỉ đạo thống nhất thực 

hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Sở. 

- Ban hành các văn bản thi đua: Kế hoạch số 174/KH-SNgV ngày 

11/02/2022 về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Phát động 

phong trào thi đua năm 2022, kết quả 100% tập thể, cá nhân trong toàn đơn vị 

đăng ký thi đua, đồng thời đôn đốc các các tập thể, cá nhân trong đơn vị phối 

hợp triển khai, thực hiện tốt các nội dung đã cam kết; chung tay, góp sức thực 

hiện hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; ký kết giao ước thi đua trong 

Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của đơn 

vị trong Khối thi đua các Cơ quan tham mưu tổng hợp theo quy định. 

- Các nội dung thi đua đã được các phòng, cán bộ công chức và người lao 

động trong cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hưởng ứng nhiệt tình, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. 

3. Hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng luôn sát sao, 

kịp thời trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Tập 

trung chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định của 

pháp luật, các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của UBND 

tỉnh, của Bộ Ngoại giao, đồng thời cụ thể hóa các quy định phù hợp với tình 

hình công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. Kịp thời tổ chức phát động các 

phong trào thi đua chuyên đề nhằm tạo động lực thi đua, phấn đấu hoàn thành 

xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm. Chỉ đạo thực hiện công tác khen 

thưởng đảm bảo theo hướng dẫn, đúng quy định.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA, XÂY DỰNG 

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN  

1. Kết quả phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

1.1. Công tác quản lý biên giới 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung tình hình biên giới ổn định, kịp 

thời tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện 

biên giới tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo đúng chức năng, thẩm 

quyền các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; 

tham mưu Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 

1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban chỉ đạo công 

tác biên giới tỉnh Cao Bằng; tham mưu ban hành các văn bản của Ban chỉ đạo 
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công tác biên giới tỉnh Cao Bằng1; báo cáo kết quả công tác Ban chỉ đạo thực hiện 

Chỉ thị số 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển 

khai thực hiện 03 văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 

2021; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các ngành liên quan 

giải quyết các khu vực hai Bên có nhận thức khác nhau trong quá trình phía Trung 

Quốc xây dựng hàng rào khống chế, ngăn chặn trên biên giới; chỉ đạo việc tăng 

cường tuần tra, giám sát chặt chẽ đối với các khu vực phía Trung Quốc thông báo 

tiếp tục xây dựng hàng rào, thông báo tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát tại khu 

vực biên giới; Tham mưu gửi công hàm của UBND tỉnh cho Chính phủ nhân dân 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây để trao đổi về việc giải quyết các vấn đề 

liên quan đến biên giới; tham mưu triển khai các nội dung trả lời của Khu tự trị 

dân tộc Choang Quảng Tây đối với Công hàm trao đổi của UBND tỉnh; Chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực địa, đánh giá tình hình 

sạt lở bờ sông biên giới khu vực mốc 840+600m, xã Minh Long, huyện Hạ Lang 

và báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh về kết quả khảo sát thực địa; phối hợp với 

các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về xây dựng các công trình trên 

biên giới: 556/1-556/2, 560-561, 836(2) bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an 

ninh biên giới quốc gia. Xây dựng Kế hoạch phối hợp với nhóm chuyên gia Uỷ 

ban biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc khảo sát song phương các khu 

vực phía Trung Quốc có chủ trương xây dựng hàng rào ngăn chặn trên biên giới 

mà hai Bên có nhận thức khác nhau về hướng đi của đường biên giới. Tham mưu 

thực hiện tốt công tác cửa khẩu lối mở trên địa bàn tỉnh; Tham mưu triển khai 

thực hiện các nội dung liên quan đến Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài 

nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc. 

1.2. Công tác Hợp tác quốc tế, lãnh sự, người Việt Nam ở nước ngoài 

Thường xuyên được cấp uỷ Chi bộ, Ban giám đốc quan tâm chỉ đạo thực 

hiện, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19, Sở Ngoại vụ đã chủ động đề xuất, 

tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nội dung, chương trình hợp tác quốc tế phù 

hợp với tình hình dịch bệnh, Tham mưu cho tỉnh cho phép tổ chức tổng số 09 hội 

nghị trực tuyến. Trong đó bao gồm 04 hội nghị trực tuyến cấp tỉnh2; 05 hội thảo 

trực tuyến cấp sở, ngành3. Nổi bật trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tham mưu cho 

Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội 

nghị lần thứ 13 Uỷ ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, 

Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị Dân tộc Choang - Quảng Tây, 

                                           
1 Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo, Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo, Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 
2 Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng 

Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; 02 cuộc họp trực tuyến giữa  và Hiệp hội Đài - Việt; 

Hội nghị trực tuyến trao đổi, thống nhất về nội dung hợp tác liên kết sản xuất, thu mua cây mía đường giữa tỉnh Cao Bằng 

với Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh Quảng Tây, Trung Quốc. 
3 Văn phòng ChildFund Cao Bằng tổ chức Hội thảo tham vấn về kế hoạch chiến lược của ChildFund Australia giai đoạn 

2022-2025; Sở Ngoại vụ họp trực tuyến với Ban phụ trách Hợp tác quốc tế tỉnh Chi ba, Nhật Bản; Tỉnh Đoàn thanh niên họp 

trực tuyến với Ủy ban đoàn thanh niên Quảng Tây (Trung Quốc); BQL CVĐC non ước Cao Bằng họp trực tuyến với BQL 

CVĐC Lạc Nghiệp, Phượng Sơn, Bách Sắc (Trung Quốc); UBND huyện Thạch An hội đàm trực tuyến với Chính phủ huyện 

Long Châu (Trung Quốc). 
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Trung Quốc; Về công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, Sở phối hợp với các cơ quan 

hữu quan xử lý, hỗ trợ gia đình 01 công dân bị tạm giam ở Malaysia; giải quyết 

01 vụ việc công dân Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong 6 

tháng đầu năm không có đoàn ra, đoàn vào; thẩm định cho phép 02 cá nhân đi 

nước ngoài; phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và cho phép 10 đoàn 

khách quốc tế, đoàn chuyên gia cá nhân người nước ngoài đến thăm và làm việc 

tại tỉnh. 

Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài, 

trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 16 dự án, phi dự án do 06 tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài và 02 tổ chức hội tài trợ, triển khai thực hiện với 

tổng ngân sách cam kết 2.171.123 USD, giá trị giải ngân thực tế 1.114.831 

USD. Các lĩnh vực viện trợ chủ yếu bao gồm: Nông - lâm nghiệp, tài nguyên - 

môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo...So với cùng kỳ năm 

ngoái, số lượng chương trình, dự án 6 tháng đầu năm 2022 giảm 0 dự án; giá trị 

giải ngân tăng 479.429 USD. 

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch về triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2026, tham mưu ban hành Thông báo về việc phân 

công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác đối với người Việt Nam ở 

nước ngoài tỉnh Cao Bằng. 

1.3. Công tác văn phòng, thực hiện công tác tham mưu tổng hợp 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận 3615 văn bản đến và ban hành 

810 văn bản đi. Bộ phận một cửa luôn tạo điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết hồ 

sơ thủ tục nhanh gọn cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại Sở; tham 

mưu Xây dựng các Kế hoạch: Công tác văn thư lưu trữ năm 2022; Cải cách 

hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Đào tạo bồi dưỡng 

CBCCVC; Kỷ luật kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ. Quy chế làm việc; 

quy chế chi tiêu nội bộ và các kế hoạch chương trình của Sở theo hướng dẫn của 

Trung ương, của tỉnh... 

Rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025, 

2021-2026 (năm 2022); xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Sở 

Ngoại vụ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; tham mưu xây dựng dự thảo Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ theo 

Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

xin ý kiến các ngành và trình UBND tỉnh ban hành. 

Tham mưu chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện hậu cần, lễ tân phục vụ 

buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Ngoại vụ; đảm bảo 

chu đáo công tác lễ tân hậu cần phục vụ Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp 

gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác 

liên hợp năm 2022. 
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1.4. Công tác thanh tra đối ngoại 

Thực hiện Quy chế phối hợp thường xuyên với Ban nội chính, Thanh tra 

tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời mọi 

vướng mắc trong phạm vi cơ quan quản lý; xây dựng Kế hoạch công tác phòng, 

chống tham nhũng năm, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật; Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2022; thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Ngoại vụ; Kế hoạch thực 

hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022...và các công việc 

liên quan đến công tác pháp chế. Trong 06 tháng đầu năm 2022, không có 

trường hợp đến đơn vị khiếu nại tố cáo. Tiến hành 01 cuộc kiểm tra chuyên ngành 

tại UBND huyện Hà Quảng về công tác đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ; 

kiểm tra Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ 

1.5. Công tác thông tin và dịch vụ đối ngoại 

Phát hành Bản tin đối ngoại Cao Bằng số 31 với số lượng 450 bản gửi đến 

các cơ quan đại diện nước ngoài các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các bộ ngành 

Trung ương, các sở, ban, ngành và các huyện, xã biên giới trên địa bàn tỉnh; 

đồng thời, chuẩn bị các thủ tục, yêu cầu để xuất bản Bản tin đối ngoại Cao Bằng 

số 32. 

Thường xuyên cập nhật tin, bài liên quan đến hoạt động đối ngoại trong 

tỉnh, trong nước và quốc tế đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ Cao 

Bằng (41 bài với số lượng truy cập khoảng 17.967 lượt) và Trang Thông tin đối 

ngoại tỉnh Cao Bằng (195 tin bài với số lượng truy cập khoảng 21.253 lượt) 

 Công tác biên, phiên dịch, phục vụ, dịch vụ đối ngoại, biên dịch các tài 

liệu liên quan phục vụ cho Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội 

nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp. Biên dịch trên 121 thư trao đổi, thư 

thông báo giữa các địa phương tỉnh Cao Bằng với các địa phương phía Quảng 

Tây (Trung Quốc); thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch các tài liệu, thư trao 

đổi, biên bản ghi nhớ hội đàm phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh và một số cá 

nhân và đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh có nhu cầu. 

2. Phong trào thi đua chuyên đề 

2.1. Phong trào "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới"  

Chi ủy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm đến công tác quán triệt và triển khai 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về phong trào 

"Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" tới các đảng viên, các phòng và 

Trung tâm thuộc Sở. Đồng thời, xác định việc hưởng ứng phong trào này là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Triển khai, đưa nội 

dung thực hiện phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn 

mới" vào kế hoạch, chương trình công tác năm của Sở. 
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Thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng và kế 

hoạch tổ chức phong trào thi đua khen thưởng đã đề ra; Thực hiện Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ được phân công giúp đỡ xã Vũ Nông 

huyện Nguyên Bình xây dựng nông thôn mới, việc tổ chức triển khai phong trào 

thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”: Lãnh đạo Sở đã quán triệt 

cán bộ công chức trong cơ quan, nắm bắt tình hình kinh tế, xã hội và xây dựng 

kế hoạch giúp đỡ chính quyền, nhân dân trong xã.  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Ngoại vụ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước hỗ trợ chính quyền, nhân dân xã Vũ Nông, huyện 

Nguyên Bình: 

-  phối hợp với Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup), Ủy ban nhân dân 

huyện Nguyên Bình tổ chức Chương trình tặng quà Tết năm Nhâm Dần 

2022  cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình: Trao 150 suất quà cho các hộ nghèo tại xã Vũ 

Nông, mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng tiền mặt, tổng trị giá 90 triệu  đồng;  

Kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ cho hộ nghèo theo Đề án: Xóa nhà 

tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021- 2022: Tổng trị giá 

180 triệu đồng. Tổng giá trị kêu gọi giúp đỡ xã Vũ Nông huyện Nguyên Bình là 

270 triệu đồng. 

2.2. Phong trào "Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ 

lại phía sau" 

Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động của Sở 

tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện như: Mái ấm 

công đoàn; ủng hộ hoạt động chữ thập đỏ; quỹ vì người nghèo; ủng hộ trẻ em 

mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ủng hộ người nghèo đón Tết... 

Qua các đợt phát động phong trào thi đua cơ quan đã sơ kết đánh giá 

phong trào, khuyến khích, động viên cán bộ công chức hăng hái thi đua đạt kết 

quả tốt trong công tác chuyên môn, từ phong trào thi đua chung của đơn vị đã 

xuất hiện những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo Sở đã 

kịp thời động viên, khuyến khích và lựa chọn làm đơn vị điểm, cá nhân xuất sắc 

cho phong trào thi đua; hàng năm các tập thể, cá nhân tiêu biểu đều được cấp 

trên biểu dương, khen thưởng.  

- Vận động các nhà hảo tâm: Trao tặng cho các em học sinh trong trường 

400 mũ đa năng, 70 áo len do Sở Ngoại vụ vận động từ nhóm thiện nguyện 

“Hưu chăm Sài Gòn” cùng 1.00 chiếc khẩu trang vận động từ Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Cao Bằng; Trao tặng cho các em tiểu học Xuân Trường, Bảo Lạc 150 chiếc 

đệm, 150 gối và 100 vỏ chăn cho các em học sinh Trường Tiểu học Xuân 

Trường. Tổng trị giá các phần quà gần 30 triệu đồng. Trao tặng 1300 chiếc Khăn 

choàng đa năng cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện 
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Nguyên Bình, trường tiểu học, trung học cơ sở xã Ca Thành.... kêu gọi 60 triệu 

đồng hỗ trợ người nghèo tại huyện Hà Quảng làm nhà. 

3. Kết quả thực hiện phong trào thi đua thường xuyên 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Sở đã phát động và tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các phong trào thi đua của UBND tỉnh, Khối thi đua các cơ quan tham 

mưu tổng hợp, Cụm thi đua số 1 Bộ Ngoại giao cụ thể: Phong trào thi đua‘‘Phát 

huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác năm 2022”. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã tích cực 

thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung thi đua như sau: 

Nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về tăng cường thực hiện cải cách hành chính và 

kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị số 

01/CT-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại 

Sở không có cá nhân nào vi phạm các nội dung của Chỉ thị. 

Trong công tác chuyên môn các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở đã 

thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tham mưu kịp thời cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc theo 

đúng chức năng, thẩm quyền các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là 

nhân dân sinh sống trên vùng biên giới. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm Sở đã 

tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì tổ chức thành công 

Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban 

công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang 

(Việt Nam) và Khu tự trị Dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc. Hội nghị 

đã thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác lễ tân, hậu cần, khánh 

tiết đảm bảo đúng theo thông lệ quốc tế và quy định của Việt Nam; tham mưu 

thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chính trị 

nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Tham mưu theo phương thức trực tuyến, bảo 

đảm chu đáo, khoa học, có ý nghĩa thiết thực, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đại 

biểu tham dự, được Ban đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt 

Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh và các tỉnh 

Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang đánh giá cao. 

Các hoạt động đối ngoại đều bám sát Chương trình, kế hoạch đảm bảo 

đúng theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công tác 

đối ngoại, các hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi, kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

trong 06 tháng đầu năm đều phải tạm hoãn.  
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Trong công tác thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; 

Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh cũng đã được Sở 

quan tâm và thực hiện tốt đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu và nội dung thi đua đã 

đề ra. 

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

Đẩy mạnh việc tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và khuyến 

khích giới thiệu gương điển hình tiên tiến đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động thuộc Sở. Các tập thể, cá nhân trong cơ quan đã 

tiến hành đăng ký các giải pháp hữu ích trong công tác chuyên môn, quyết tâm 

nỗ lực, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân... 

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Quy trình xét, thẩm định hồ sơ, kết qủa xét các danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng 

Công tác khen thưởng được thực hiện theo quy định của Luật thi đua, 

khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đội ngũ công chức năng động, 

tâm huyết với công việc, có tinh thần đoàn kết, hòa nhã, giúp đỡ nhau trong thực 

hiện nhiệm vụ; thái độ phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo; chấp hành tốt sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của cấp trên và nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động 

của đơn vị. 

2. Công tác phát hiện khen thưởng và đề nghị khen thưởng 

2.1. Khen thưởng cấp Bộ, tỉnh 

- Sở Ngoại vụ được Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao tặng Bằng khen vì đã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 

- Sở Ngoại vụ được Chủ tịch UBND tỉnh 02 Bằng khen: 01 Bằng khen vì 

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; 01 Bằng khen đã có thành tích xuất 

sắc tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

- 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ giai đoạn 2020-2021; 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Bằng 

khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

2.2. khen thưởng cấp Sở 

- Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cho 05 tập thể. 

- Danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 30 cá nhân. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH 

SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC 

1. Tình hình thực hiện chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật 

của nhà nước 

- Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể Sở đã triển khai, tuyên truyền đầy 

đủ có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 
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Nhà nước, chỉ đạo các đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi 

đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, đồng thời thực 

hiện tốt việc xây dựng và đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân gắn với chuyên đề năm 2022 và 

cụ thể với từng vị trí phù hợp với nhiệm vụ được giao.  

- Tổ chức thông tin thời sự định kỳ và triển khai các văn bản của cấp trên. 

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị; các Chỉ 

thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành, 100% cán bộ, 

đảng viên, quần chúng viết bài thu hoạch và đề xuất kế hoạch thực hiện cụ thể 

của mỗi cá nhân.  

2. Hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng 

Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ đảng, đảng viên 

và quần chúng nỗ lực, phấn đấu, chủ động tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo Kế hoạch đề ra. 

Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong đội ngũ đảng viên và quần chúng 

được tiếp tục quan tâm; tư tưởng của đảng viên và quần chúng cơ bản ổn định, 

chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; công tác xây dựng tổ chức Đảng luôn được chú trọng, nhất là trong công 

tác kiểm tra, giám sát và công tác quản lý, phát triển đảng viên; trình độ và năng 

lực công tác của đội ngũ đảng viên được nâng lên rõ rệt; thực hiện tốt công tác 

tham mưu và triển khai các nhiệm vụ trong công tác chuyên môn theo kế hoạch 

đề ra; hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng đa dạng, phong phú, thực 

chất, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng và việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Năm 2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ 

được đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan 

Các tổ chức đoàn thể luôn được cấp ủy Chi bộ quan tâm, tạo điều kiện, 

qua đó các tổ chức đoàn thể Sở đã triển khai, tuyên truyền đầy đủ có hiệu quả 

các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ 

đạo các đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, 

gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng 

đã ban hành đầy đủ các văn bản theo quy định, trong đó quan tâm, giúp đỡ và 

tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết nguyên đán, phối hợp với Chi 

hội Khuyến học, Chi đoàn thanh niên tổ chức gặp mặt và tuyên dương con của 

các Công chức, viên chức, người lao động đạt thành tích cao trong học tập nhân 

dịp ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với tổng số tiền là 5.740.000 đồng. Năm 2021, 

các tổ chức đoàn thể của cơ quan đều được công nhận đạt “Trong sạch vững 

mạnh”. 
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V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác thi đua khen thưởng của Sở Ngoại 

vụ có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tích đáng kể, các 

phong trào thi đua yêu nước của đơn vị được đẩy mạnh, hoạt động của các 

phòng chuyên môn đi vào nền nếp, chất lượng công tác thi đua khen thưởng 

ngày càng được nâng cao, khen thưởng, kỷ luật đảm bảo đúng đối tượng, tạo 

nên phong trào thi đua lành mạnh. Các thành viên trong Hội đồng thi đua khen 

thưởng của Sở luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc 

các phong trào thi đua của cơ quan. Phong trào thi đua đã gắn liền với mục tiêu 

nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phong trào thi đua sôi 

nổi, lành mạnh đã góp phần hạn chế tiêu cực, tránh phô trương, hình thức. 

Phong trào thi đua đã gắn liền với việc “tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm 

theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã có tác dụng giáo dục cán bộ, 

công chức và người lao động trong cơ quan. 

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác thi đua khen thưởng của Sở 

còn một số hạn chế, tồn tại như công tác kiểm tra, đôn đốc, nhân rộng điển hình 

tiên tiến tại các phòng, trung tâm chưa được thực hiện thường xuyên, công tác 

bình xét khen thưởng còn hiện tượng nể nang, chưa mạnh dạn phê bình bình và 

tự phê bình... những tồn tại này đã ít nhiều ảnh hưởng đến phong trào thi đua 

chung của cơ quan.  

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2022 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt phong trào 

thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, 

sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, đẩy mạnh phát triển”, gắn với 

phong trào thi đua của đơn vị phát động, thực hiện các nhiệm vụ công tác 

chuyên môn của tập thể, cá nhân trong đơn vị.  

- Thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá kết quả tham gia và thực hiện 

các phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân trong sở, trong ngành để xem xét 

biểu dương, khen thưởng kịp thời. 

- Đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2022 gắn với việc bình xét 

thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác và tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác của ngành năm 2022. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 

Bộ Ngoại giao; tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và 
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các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm thực 

hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  

2. Khuyến khích các tập thể, cá nhân đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo 

Sởvề ứng dụng các cải tiến, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác 

chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng gắn với kết quả 

đánh giá công chức, viên chức. 

3. Tiếp tục thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan 

hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoạt động theo đúng  chức 

năng quản lý nhà nước, hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao. 

4. Tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong 

tập thể. Tổ chức các cuộc giao lưu, văn nghệ, thể thao; tạo sân chơi bổ ích cho 

cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. 

5. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ tham 

mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục nâng cao tinh thần tự 

nghiên cứu, tự học tập, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn 

để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước 

giai đoạn mới, góp phần phát triển kinh tế -xã hội và hội nhập quốc tế. 

6. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo qui định của Luật 

Thi đua khen thưởng và các văn bản của Nhà nước; thường xuyên tổ chức tốt 

các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, 

xuất sắc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, toàn diện. 

Toàn thể cán bộ, công chức tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức 

của người cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ đã đề ra.  

Trên đây là báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Ngoại vụ Cao Bằng ./. 

 

 

 
Nơi nhận:          
- Ban TĐKT tỉnh; 

-  VP HĐND và HĐND tỉnh; 

- Các đơn vị trong khối thi đua; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                            

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Thị Kiều Dung 

 

 

 

 



12 

 

 

 


		2022-06-30T16:11:02+0700


		2022-06-30T17:08:23+0700


		2022-06-30T17:08:23+0700


		2022-06-30T17:08:23+0700




