DANH SÁCH TRÍCH NGANG
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG
(Kèm theo Công văn số 1279 /SNV-TĐKT ngày 15 /5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình)
I. HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ:
1. Tiêu chuẩn đối với tập thể: Thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 43, Luật Thi đua, Khen thƣởng sửa
đổi, bổ sung năm 2013 và điểm b, khoản 4, Điều 23, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Đã được tặng
Huân chương Lao động hạng ba và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được
tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 01 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.
Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân: Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 43, Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng năm 2013 và điểm a, khoản 1, Điều 23, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ:
Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong
thời gian đó có 03 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh,
đoàn thể trung ương được Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương công nhận.
II. HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA:
1. Tiêu chuẩn đối với tập thể: Thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 44, Luật Thi đua, Khen thƣởng sửa đổi,
bổ sung năm 2013 và điểm b, khoản 4, Điều 24, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Có quá trình xây
dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 năm tiếp theo trở lên
liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh hoặc có 01 lần được tặng
Cờ thi đua của UBND tỉnh và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua
trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân: Thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 44, Luật Thi đua, Khen thƣởng sửa đổi,
bổ sung năm 2013 và điểm a, khoản 1, Điều 24, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Đã được tặng Bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến
được công nhận và ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong phạm vi toàn tỉnh.
Tổng cộng: 13 trƣờng hợp đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Huân chương Lao động hạng nhì: 02 tập thể và 01 cá nhân
- Huân chương Lao động hạng ba: 04 tập thể và 06 cá nhân
Cụ thể:
Số
TT
I

Tên tập thể, cá nhân đề
nghị khen thƣởng

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt đƣợc
theo tiêu chuẩn quy định

Tóm tắt thành tích nổi bật của tập thể,
cá nhân đạt đƣợc trong giai đoạn đề
nghị khen thƣởng

Ý kiến của
cơ quan
thẩm định

HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
TẬP THỂ: 02
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Sở Nội vụ

- Năm 2014: Được tặng Huân chương Lao động
hạng ba tại Quyết định số 1821/QĐ-CTN ngày
19/8/2015.
- Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019 hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ:
+ Năm 2015: Tại Quyết định số 2884/QĐ-UBND
ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Năm 2016: Tại Quyết định số 3290/QĐ-UBND
ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Năm 2017: Tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày
12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Năm 2018: Tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày
05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Năm 2019: Tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày
06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thành tích đạt đƣợc trong giai đoạn 2015 - 2019:
+ Năm 2015: Được tặng Cờ thi đua của Chính phủ
tại Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 18/5/2016;
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Từ năm 2015 đến năm 2019, Sở Nội vụ đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề
ra. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính;
sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hành
chính, sự nghiệp, đơn vị hành chính thôn,
tổ dân phố, cấp huyện, cấp xã; tinh giản
biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, nâng cao chất lượng công
vụ. Đẩy mạnh thực hiện cải cách tài chính
công, chuyển dần đơn vị sự nghiệp sang tự
chủ 1 phần và tự chủ toàn bộ chi thường
xuyên nhằm giảm chi ngân sách và biên
chế. Ứng dụng công nghệ thông tin trong
tuyển dụng công chức, viên chức. Hoàn
thành việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm
gắn với bản mô tả công việc và khung
năng lực của từng vị trí việc làm các đơn vị
sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Công

Đủ tiêu
chuẩn đề
nghị khen
thưởng
theo quy
định.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết
định số 1549/QĐ-TTg ngày 04/8/2016; Bằng khen
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Quyết định số
1782/QĐ-BNV ngày 20/11/2015 về thành tích xuất
sắc trong việc thực hiện Quyết định số 2474/QĐTTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt
Nam giai đoạn 2011-2020.
+ Năm 2016: Được tặng Cờ thi đua của Chính phủ
tại Quyết định số 536/QĐ-TTg ngày 20/4/2017;
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định
số 2853/QĐ-UBND ngày 07/11/2016.
+ Năm 2017: Được tặng Bằng khen của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 272/QĐUBND ngày 29/01/2018; Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Quyết định số 1452/QĐ-UBND
ngày 08/8/2017.
+ Năm 2018: Được tặng Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày
16/01/2019; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
tại Quyết định số 39/QĐ-BNV ngày 14/01/2019.
+ Năm 2019: Được tặng Cờ thi đua của Bộ Nội vụ
tại Quyết định số 1132/QĐ-BNV ngày 26/12/2019;
Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết
định số 2088/QĐ-UBND ngày 30/9/2019.
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tác quản lý ngạch công chức, chức danh
nghề nghiệp viên chức đi vào nề nếp và
phát huy hiệu quả quản lý. Công chức,
viên chức từng bước được chuẩn hóa theo
tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp
và vị trí việc làm được phân công đảm
nhiệm. Tăng cường quản lý nhà nước trên
các lĩnh vực: Xây dựng chính quyền, quản
lý địa giới hành chính, quản lý nhà nước
các hoạt động tôn giáo, công tác thi đua,
khen thưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng
và công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn
tỉnh...
Đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực công tác
của ngành là việc tham mưu sắp xếp, tổ
chức các đơn vị sự nghiệp công lập, đến
nay toàn tỉnh Hòa Bình còn 642 đơn vị sự
nghiệp công lập, giảm 243 đơn vị sự
nghiệp so với năm 2015; toàn tỉnh đã giảm
được 2.156 biên chế, hợp đồng lao động,
tinh giản được 1.560 biên chế khối chính
quyền; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành
chính cấp huyện, cấp xã (trong đó có 30 xã
giảm khuyến khích) và sáp nhập các thôn,
xóm, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo
quy định.
Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nội vụ
3 năm liên tục (2017-2019) xếp thứ 1/20
Sở, Ban, ngành của tỉnh; 5 năm liên tục
(2015 - 2019) được Chủ tịch UBND tỉnh

Hòa Bình đánh giá hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ; được Bộ Nội vụ tặng Cờ Thi đua
đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm Thi đua ngành
Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía
Bắc năm 2019; được Thủ tướng Chính phủ
tặng Cờ thi đua của Chính phủ các năm
2015, 2016, 2019.
- Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019,
Đảng bộ Sở Nội vụ luôn được đánh giá
"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; các tổ
chức đoàn thể xuất sắc, vững mạnh.
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Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh

- Năm 2010: Được tặng Huân chương Lao động
hạng Nhất tại Quyết định số 1651QĐ/CTN ngày
01/10/2010.
Thành tích đạt đƣợc trong giai đoạn 2011 - 2019:
Liên tục từ năm 2011 đến năm 2019 hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền ghi nhận,
khen thưởng:
- Năm 2011: Cờ thi đua của ĐCT TW Hội tại QĐ
số 14 /QĐ-ĐCT ngày 28/12/2011
- Năm 2012: Tập thể Lao động xuất sắc tại QĐ số
457/QĐ-UBND ngày 27/4/2013; Bằng khen của
ĐCT TW Hội tại QĐ số 23//QĐ-ĐCT ngày
28/12/20121.
- Năm 2013: Cờ thi đua của ĐCT TW Hội tại QĐ
số 40 /QĐ-ĐCT ngày 25/12/2013; Bằng khen của
UBND tỉnh tại QĐ số 1036/QĐ-UBND ngày
28/7/2014.
- Năm 2014: Cờ Chính phủ tại QĐ số 1028/QĐ-
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Từ năm 2011 đến năm 2019, Hội LHPN
tỉnh đã vận dụng, cụ thể hóa các Chủ
trương, Nghị quyết của Trung ương, của
Tỉnh ủy vào nhiệm vụ, chương trình công
tác hàng năm phù hợp, sát đúng với thực
tiễn, nhằm phát huy tinh thần đổi mới,
sáng tạo của các cấp Hội và vai trò, nội lực
của hội viên, phụ nữ. Chủ động khai thác
các nguồn lực từ các chương trình, dự án,
đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương; sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức,
cá nhân; đẩy mạnh phối hợp với chính
quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ
chức, triển khai nhiệm vụ đạt kết quả....
Hội đã ban hành 5.250 kế hoạch, hướng
dẫn, công văn chỉ đạo các cấp Hội triển
khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ
tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây
dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận

Đủ tiêu
chuẩn đề
nghị khen
thưởng
theo quy
định.

TTg ngày 08/7/2015; Cờ thi đua của UBND tỉnh
tại QĐ số 179/QĐ-UBND ngày 04/02/2015; Bằng
khen của ĐCT TW Hội tại QĐ số 27//QĐ-ĐCT
ngày 31/12/2014
- Năm 2015: Bằng khen của ĐCT TW Hội tại QĐ
số 34//QĐ-ĐCT ngày 25/12/2015
- Năm 2016: Cờ thi đua của ĐCT TW Hội tại QĐ
số 43 /QĐ-ĐCT ngày 16/12/2016
- Năm 2017: Cờ thi đua của ĐCT TW Hội tại QĐ
số 1037//QĐ-ĐCT ngày 29/01/2017 Bằng khen của
UBND tỉnh tại QĐ số 1452/QĐ-UBND ngày
08/8/2017.
- Năm 2018: Bằng khen của ĐCT TW Hội tại QĐ
số 2536/QĐ-ĐCT ngày 13/12/2018; Bằng khen
của UBND tỉnh tại QĐ số 102/QĐ-UBND ngày
16/01/2019
- Năm 2019: Bằng khen của ĐCT TW Hội tại QĐ
số 4144/QĐ-ĐCT ngày 12/12/2019; Bằng khen
của UBND tỉnh tại QĐ số 2209/QĐ-UBND ngày
09/10/2019.
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động, chủ đề năm và các nhiệm vụ trọng
tâm của Hội. Thực hiện phong trào thi đua
gắn với Chỉ thị 03; Chỉ thị 05 của Bộ chính
trị và các phong trào của tỉnh phát động; tổ
chức 13.140 cuộc tuyên truyền, truyền
thông truyền đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước;
các kiến thức, kỹ năng an vận động hỗ trợ
phụ nữ phát triển gia đình hạnh phúc; hỗ
trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh
tế...cho 1.885.440 lượt hội viên phụ nữ.
Tuyên truyền trên website 1.688 tin, bài.
Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương,
tuyên truyền, nhân rộng được 4.544 điển
hình tập thể, cá nhân tiêu biểu. Làm tốt
hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế từ
các nguồn tiết kiệm giúp cho 1.752 chị vay
với tổng số tiền 3.096.378.000 đồng. Duy
trì các hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo,
khó khăn, hộ nghèo có địa chỉ với nhiều
hình thức phong phú như: lao động đổi
công, giúp củi, gạo, ngày công lao động,
tiền mặt,..
Hiện nay toàn tỉnh có 1.549 chi hội, với
tổng số 182.026 hội. Tính đến 31/10/2019
tỷ lệ thu hút hội viên đạt 79%. Các cấp Hội
tổ chức 22 cuộc giám sát với 15 chính sách;
tham gia 67 cuộc với MTTQ và các
ngành/39 lượt chính sách; tổ chức 22 cuộc
đối thoại có 1.397 hội viên, phụ nữ và nhân
dân.

Từ năm 2010 đến năm 2019, Chi bộ liên tục
đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong
sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể xuất sắc,
vững mạnh.
CÁ NHÂN: 01
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- Năm 2010: Được Tặng thưởng Huân chương lao
động hạng ba tại Quyết định số 1651/ QĐ – CTN
ngày 1/10/2010.
- Liên tục từ năm 2011 đến năm 2019 hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ:
+ Năm 2011: Tại Thông báo số 924/TB-LĐTBXH
ngày 16/12/2011 của Giám Sở Lao động Thương binh
và Xã hội tỉnh.
+ Năm 2012: Tại Thông báo số 958/TB-LĐTBXH
Ông Nguyễn Thanh ngày 14/12/2012 của Giám Sở Lao động Thương binh
Thủy, Phó Giám đốc Sở và Xã hội tỉnh.
Lao động - Thƣơng
+ Năm 2013: Tại Thông báo số 1091/TB-LĐTBXH
binh và Xã hội
ngày 19/12/2013 của Giám Sở Lao động Thương binh
và Xã hội tỉnh.
+ Năm 2014: Tại Báo cáo số 343-/BC/TU ngày
20/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
+ Năm 2015: Tại Báo cáo số 65-/BC/TU ngày
11/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
+ Năm 2016: Tại Báo cáo số 207-/BC/TU ngày
31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
+ Năm 2017: Tại Báo cáo số 397-/BC/TU ngày
06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
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Từ năm 2011 đến năm 2019, cá nhân luôn
nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu, giữ gìn
phẩm chất đạo đức của người cách mạng.
Cùng các đồng chí trong Đảng uỷ Sở lãnh
đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ
theo quy định của Điều lệ Đảng, quyết định
các chủ trương, lãnh đạo thực hiện các
Nghị quyết của cấp trên, cũng như Nghị
quyết của Đảng bộ.
Với cương vị là Phó Giám đốc Sở, tập
trung chỉ đạo các phòng chuyên môn và
đơn vị trực thuộc được giao phụ trách triển
khai công việc được Giám đốc Sở và cấp
trên giao, góp phần vào sự thành công của
toàn ngành, kết quả như sau:
+Công tác giảm nghèo: Từ năm 2012 đến
nay bản thân đã cùng với Đảng uỷ Sở, Ban
giám đốc Sở, các phòng ban, đơn vị, cùng
các ngành hữu quan của tỉnh và các huyện,
thành phố đề xuất với tỉnh các nhóm giải
pháp hữu hiệu, chính vì vậy tính đến cuối
năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm
còn 11,36%, về trước chỉ tiêu kế hoạch.

Đủ tiêu
chuẩn đề
nghị khen
thưởng
theo quy
định.

+ Năm 2018: Tại Thông báo số 1834/TB-LĐTBXH
ngày 27/12/2018 của Giám Sở Lao động Thương binh
và Xã hội tỉnh.
+ Năm 2019: đang đợi kết quả đánh giá của Tỉnh ủy
- Tham gia thực hiện 04 đề tài, sáng kiến cấp
tỉnh:
+ Năm 2012: Tham gia Đề tài Khoa học” Thực
trạng và giải pháp giải quyết việc làm cho người lao
động khu vực nông thôn tỉnh Hòa Bình” Tại Biên
bản nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Khoa học
và Công nghệ năm 2012, của Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Hòa Bình ngày 15 tháng 3 năm 2013
+ Năm 2018: Tham gia thực hiện sáng kiến “Đa
dạng hóa thiết bị dạy nghề tự làm góp phần nâng cao
chất lượng giảng dạy và học tập”, được Hội đồng
sáng kiến tỉnh công nhận tại Quyết định số 11/QĐHĐSKT ngày 20/6/2018.
+ Năm 2019: Tham gia thực hiện sáng kiến “Thiết
lập tổng đài Hotline (3.852.XXX) trợ giúp khẩn cấp
cho trẻ em và người yếu thế trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình”, được Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận tại
Quyết định số 02/QĐ-HĐSKT ngày 15/5/2019.
+ Năm 2019:Tham gia thực hiện sáng kiến “Phát
triển sàn giao dịch việc làm đến cụm xã giúp mở
rộng cơ hội việc làm cho người lao động tỉnh Hòa
Bình”, được Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận tại
Quyết định số 25/QĐ-HĐSKT ngày 22/10/2019.

+ Công tác Bảo trợ xã hội: Tổ chức tuyên
truyền, phổ biến, tập huấn chính sách của
Nhà Nước đến với người lao động nhằm
làm chuyển biến căn bản nhận thức cho
người lao động về tầm quan trọng của công
tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội. Đồng thời
trực tiếp làm trưởng đoàn, thành viên đoàn
trong các cuộc thanh, kiểm tra việc thực
hiện chế độ, chính sách đối với người lao
động trên địa bàn tỉnh đặc biệt là việc thực
hiện chính sách an sinh xã hội.
+Đối với Người có công: Hiện nay trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình có trên 12.000 gia đình
người có công với cách mạng. Đã tu sửa,
cải tạo nhà ở cho 584 hộ gia đình chính
sách, xây mới 261 nhà với tổng kinh phí
14,5 tỷ đồng; trao tặng 1.379 sổ tiết kiệm
tình nghĩa với số tiền là 585 triệu đồng;
ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 18 tỷ đồng.
Đã xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp 3 đền
thờ liệt sỹ, 9 nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh
và nghĩa trang của tỉnh ở nghĩa trang liệt sỹ
Quốc gia Trường Sơn; 12 nhà bia ghi tên,
đài tưởng niệm liệt sỹ cấp xã; nâng cấp mộ
phần của 62 mẹ Việt Nam anh hùng với
tổng số kinh phí: 30 tỷ đồng. Quy tập và
đón nhận 120 hài cốt liệt sỹ từ các chiến
trường về an táng tại quê hương.
- Từ năm 2011 đến năm 2019, cá nhân liên
tục đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.
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II

HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
TẬP THỂ: 04

1

Văn phòng Hội đồng
nhân dân và Ủy ban
nhân dân huyện Mai
Châu

- Năm 2010: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg, ngày
26/7/2011.
- Liên tục từ năm 2011 đến năm 2019 hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Năm 2011: Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày
20/01/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.
+ Năm 2012: Quyết định số 548/QQĐ-UBND
ngày 29/01/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Mai
Châu.
+ Năm 2013: Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày
13/01/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.
+ Năm 2014: Công văn số 1125/UBND-NV ngày
30/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.
+ Năm 2015: Công văn số 1370/UBND-NV ngày
30/12/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.
+ Năm 2016: Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày
16/01/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.
+ Năm 2017: Quyết định số 4582/QĐ-UBND ngày
29/12/2017.
+ Năm 2018: Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày
10/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.
+ Năm 2019: Quyết số 43/QĐ-UBND ngày
09/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.
- Thành tích đạt đƣợc trong giai đoạn 2011 2019:
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Từ năm 2011 đến năm 2019, Văn phòng
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
huyện Mai Châu liên tục hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ. Tập thể đơn vị đoàn kết, bám
sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện;
tích cực, chủ động tham mưu cho Thường
trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban
nhân dân huyện trong công tác chỉ đạo, điều
hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương, từng bước thực hiện thắng
lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện
từ nông - lâm - ngư nghiệp sang công
nghiệp - xây dựng và dịch vụ cụ thể: Năm
2011 tổng giá trị sản xuất đạt 740,6 tỷ đồng,
trong đó giá trị sản xuất nông - lâm - thủy
sản đạt 262,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
35,46%; giá trị công nghiệp - xây dựng đạt
270 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,46%; giá trị
thương mại và du lịch đạt 208 tỷ, chiếm tỷ
trọng 28,08%; Thu nhập bình quân đầu
người đạt 8,933 triệu/người/năm. Đến năm
2019 tổng giá trị sản xuất đạt 2.676,81 tỷ
đồng, trong đó giá trị sản xuất nông - lâm thủy sản đạt 882 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
32,95%; giá trị công nghiệp - xây dựng đạt
890,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,26%; giá

Đủ tiêu
chuẩn đề
nghị khen
thưởng
theo quy
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2

Ban Dân vận Huyện ủy
Lạc Thủy

+ Năm 2011: Được tặng danh hiệu Tập thể Lao
động Xuất sắc tại Quyết định số 533/QĐ-UBND
ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Năm 2012: Được tặng danh hiệu Tập thể Lao
động Xuất sắc tại Quyết định số 454/QĐ-UBND
ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Năm 2013: Được tặng danh hiệu Tập thể Lao
động Xuất sắc tại Quyết định số 464/QĐ-UBND,
ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Năm 2014: Được tặng danh hiệu Tập thể Lao
động Xuất sắc tại Quyết định số 448/QĐ-UBND
ngày 02/4/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
+ Năm 2015: Được tặng danh hiệu Tập thể Lao
động Xuất sắc tại Quyết định số 1031/QĐ-UBND,
ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Năm 2016: Được tặng danh hiệu Tập thể Lao
động Xuất sắc tại Quyết định số 356/QĐ-UBND
ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Năm 2017: Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban
nhân dân tỉnh tại Quyết định số 272/QĐ-UBND
ngày 29/01/2018.
+ Năm 2018: Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban
nhân dân tỉnh tại Quyết định số 102/QĐ-UBND
ngày 16/01/2019.
+ Năm 2019: Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban
nhân dân tỉnh tại Quyết định số 72/QĐ-UBND
ngày 14/01/2020.

trị thương mai và du lịch đạt 904,61 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 33,79%; Thu nhập
bình quân đầu người đạt 32,02
triệu/người/năm. Đời sống của nhân dân
từng bước được nâng lên; văn hoá xã hội
từng bước phát triển, chính trị - xã hội ổn
định, an ninh trật tự được giữ vững.
- Từ năm 2011 đến năm 2019, Chi bộ đạt
trọng sạch vững mạnh.

- Năm 2014: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg, ngày
16/8/2014.

Từ năm 2015 đến năm 2019, Ban Dân
vận Huyện ủy Lạc Thủy đã làm tốt công
tác tham mưu giúp Thường trực Huyện
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Đủ tiêu
chuẩn đề

- Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019 hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ.
+ Năm 2015: Tại Quyết định số 52-QĐ/HU, ngày
04/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy.
+ Năm 2016: Tại Quyết định số 166-QĐ/HU, ngày
12/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy.
+ Năm 2017: Tại Quyết định số 280-QĐ/HU, ngày
04/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy.
+ Năm 2018: Tại Quyết định số 437-QĐ/HU, ngày
22/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy.
+ Năm 2019: Tại Quyết định số 571-QĐ/HU, ngày
31/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy.
- Thành tích đạt đƣợc trong giai đoạn 2015 2019:
+ Năm 2017: Được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh
tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày
29/01/2018.
+ Năm 2014: Được tặng Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày
04/02/2015.
+ Năm 2016: Được tặng Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Quyết định số 45/QĐ-UBND, ngày
12/01/2017.
+ Năm 2019: Được tặng Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày
14/01/2020.
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ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo,
thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về công tác
Dân vận trong hệ thống chính trị của
huyện. Tích cực tham mưu cho cấp ủy
chính quyền huyện Lạc Thủy làm tốt công
tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân
dân, đã tổ chức được 42 cuộc tiếp xúc, đối
thoại trực tiếp với nhân dân (Năm 2016: 02
cuộc, năm 2017: 16 cuộc, năm 2018: 16
cuộc, năm 2019: 08 cuộc); công tác lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
từ huyện đến cơ sở đã thể hiện được vai
trò lãnh đạo và trách nhiệm của mình
trong việc tổ chức triển khai, thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Công
tác kiểm tra, giám sát theo dõi, đôn đốc
việc thực hiện QCDC đã được các cấp uỷ
Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường
xuyên, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực
cho việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở
trong từng cơ quan, đơn vị.
Tham mưu cho cấp ủy phát động phong
trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn
huyện, đã phát hiện và nhân rộng nhiều
mô hình hay, hiệu quả. Số lượng các mô
hình mỗi năm được tăng lên. Tính đến
thời điểm hiện nay huyện Lạc Thủy có
tổng số 223 mô hình “Dân vận khéo” trên
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt
công tác tôn giáo trên địa bàn huyện làm

nghị khen
thưởng
theo quy
định.

cho tình hình hoạt động tôn giáo trên địa
bàn huyện diễn ra bình thường không để
xảy ra tình trạng truyền đạo trái phép, các
tín đồ tôn giáo luôn chấp hành tốt chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng
đường hướng hành đạo, thực hiện tốt
quyền và nghĩa vụ của công dân, không có
xảy ra các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố
cáo, tranh chấp đất đai, đạo lạ, tà đạo hay
truyền đạo trái phép.
- Từ năm 2015 đến năm 2019, Chi bộ liên
tục đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ.

3

Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh
huyện Lạc Thủy

- Năm 2014: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày
16/8/2014.
- Thành tích đạt đƣợc trong giai đoạn 2015 –
2019: Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019 hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền
ghi nhận, khen thưởng:
+ Năm 2015: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn Hòa Bình
tại Quyết định: 96-QĐ/TĐTN ngày 08/01/2016.
+ Năm 2016: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
tại Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 12/01/2017.
+ Năm 2017: Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 19/3/2018
của UBND tỉnh.
+ Năm 2018: Cờ thi đua của UBND tỉnh tại Quyết
định số 102/QĐ-UBND ngày 16/01/2019.
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Từ năm 2015 đến năm 2019, đơn vị luôn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chỉ đạo các
cơ sở Đoàn vận động đoàn viên, thanh
niên thực hiện các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo
dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền
thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân
tộc cho đoàn viên thanh niên; Tổ chức các
hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng
Nông thôn mới và Đô thị văn minh; tình
nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn
giao thông và các hoạt động tình nguyện
tham gia đảm bảo an sinh xã hội: gần 100
công trình thanh niên được xây dựng và
hoàn thành với tổng trị giá gần 1,5 tỷ
đồng. Vận động hơn 1.200 đoàn viên

Đủ tiêu
chuẩn đề
nghị khen
thưởng
theo quy
định.

+ Năm 2019: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại
Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 14/01/2020.
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thanh niên đăng ký tham gia hiến máu;
tặng hơn 1.500 suất quà trị giá hơn 750
triệu đồng. Các cấp bộ Đoàn trong toàn
huyện xây dựng 65 đoạn đường “Thắp
sáng đường quê” với tổng chiều dài trên
80 km, trị giá trên 01 tỷ đồng; xây dựng
mới và tu sửa trên 140km đường giao
thông nông thôn trị giá trên 300 triệu
đồng; tổ chức trồng trên 50.000 cây xanh
tại các trung tâm, nhà văn hóa, khu vui
chơi cho thanh thiếu nhi, các tuyến đường,
các quả đồi, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ
và các tuyến đường thanh niên tự quản
tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Vận động
đoàn viên thanh niên đóng góp trên
10.000 ngày công lao động giúp đỡ sửa
chữa, chỉnh trang nhà cửa, san lấp mặt
bằng đường giao thông, san lấp sân nhà
văn hóa, sân trường, các khu vui chơi tập
trung. Xây dựng 02 Nhà nhân ái, 05 Nhà
khăn quàng đỏ, 08 nhà đại đoàn kết, sửa
chữa 05 nhà tạm, cải tạo 02 vườn tạp, xây
dựng 300 nhà tiêu hợp vệ sinh. Tổ chức
trên 3.000 buổi dọn vệ sinh môi trường,
thu gom rác thải, khơi thông 38 km dòng
chảy, kênh, mương nội đồng. Xây dựng
20 “Tuyến đường thanh niên tự quản”; sửa
chữa, làm mới 13 sân chơi bê tông cho
thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; 01 cầu
dân sinh; xây dựng 10 sân khấu nổi; duy
trì hoạt động 13 đội thanh niên xung kích
tình nguyện bảo vệ môi trường với 195

thành viên. Tổ chức 9 đợt khám bệnh, cấp
phát thuốc miễn phí cho 2000 lượt người;
thăm và tặng quà cho trên 300 gia đình
chính sách, gia đình TNXP, gia đình có
hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng trăm triệu
đồng, trao tặng 300 chiếc chăn ấm.
Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn
phối hợp trao tặng gần 500 chiếc xe đạp,
nhận đỡ đầu 200 thanh thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn, hàng nghìn suất quà với
tổng trị giá hàng tỷ đồng. Luôn là lực
lượng đi đầu, xung kích trong phong trào
bảo vệ An ninh Tổ quốc, phòng chống
thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
- Từ năm 2015 đến năm 2019, Chi bộ liên
tục đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ.

4

Ban Đại diện Hội
Ngƣời cao tuổi thành
phố Hòa Bình

- Năm 2014: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày
06/8/2015.
- Thành tích đạt đƣợc trong giai đoạn 2015 - 2019:
Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019 hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền ghi nhận,
khen thưởng:
+ Năm 2016: Được tặng Bằng khen của Trung
ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Quyết định
số 1141/QĐKT-HNCT ngày 30/12/2016.
+ Năm 2017: Được tặng Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Quyết định số 1661/QĐ-UBND
ngày 12/7/2018; Bằng khen của Trung ương Hội
Người cao tuổi Việt Nam tại Quyết định số
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- Từ năm 2015 đến năm 2019, Ban đại
diện Hội Người cao tuổi thành phố đã tập
chung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao,
tổ chức tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho
Người cao tuổi khám sức khoẻ định kỳ,
cấp thuốc miễn phí cho Người cao tuổi
có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm
hỏi Hội viên ốm đau, tặng quà cho các
đối tượng Người cao tuổi nhân dịp tết và
ngày truyền thống Người cao tuổi Việt
Nam 6/6, ngày Quốc tế Người cao tuổi
01/10 và tháng hành động vì người cao
tuổi Việt Nam trên địa bàn thành phố với
số quà là 7.869 suất, số tiền là
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1249/QĐKT-HNCT ngày 28/12/2017.
+ Năm 2018: Được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh tại
Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 16/01/2019.
+ Năm 2019: Được tặng Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày
14/01/2020.
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1.573.800đ; phối hợp với UBND các
phường, xã tổ chức chúc thọ và mừng thọ
cho 6.387 cụ với số tiền là 1.732.860.000
Hỗ trợ xây nhà, sửa nhà cho 29 hộ người
cao tuổi nghèo với số tiền 340.000.000đ.
Giúp đỡ kịp thời cho người cao tuổi có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao
tuổi bị tai nạn rủi ro, bị bệnh hiểm nghèo
với số tiền là 107.800.000đ.
Vận động Hội viên tích cực tham gia
luyện tập tại các câu lạc bộ văn hóa thể
dục thể thao để nang cao sức khỏe. Trong
những năm qua các hộ gia đình người cao
tuổi đạt 96% gia đình văn hóa. Người cao
tuổi thành phố đã tích cực tham gia phong
trào khuyến học, khuyến tài hiện có 2.340
Hội viên tham gia các hoạt động khuyến
học, khuyến tài với số quỹ là
500.000.000đ. Hội viên người cao tuổi
thành phố còn gương mẫu vận động con
cháu và các hộ gia đình tích cực giải
phóng mặt bằng để xây dựng các đường
ngõ thông thoáng, sạch đẹp góp phần tích
cực trong công tác quản lý vệ sinh môi
trường trong phong trào xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh. Người cao tuổi
thành phố đã đóng góp 5.600 ngày công
và ủng hộ 7.800m2 đất để làm nhà văn
hóa và đường giao thông.

CÁ NHÂN

1

- Năm 2013: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày
16/8/2014.
- Liên tục từ năm 2014 đến năm 2019 hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ:
+ Năm 2014: Tại Phiếu đánh giá cán bộ, công chức
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Tỉnh ủy.
+ Năm 2015: Tại Báo cáo số 34-BC/VPTU ngày
11/01/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy.
+ Năm 2016: Tại Báo cáo kết quả đánh giá phân
loại cán bộ, công chức năm 2016 của Văn phòng
Tỉnh ủy.
Ông Đỗ Văn Xuyên, + Năm 2017: Tại Báo cáo số 257-BC/VPTU của
Trƣởng phòng Cơ yếu - Văn phòng Tỉnh ủy .
Công nghệ thông tin, + Năm 2018: Tại Quyết định số 514-QĐ/VPTU
Văn phòng Tỉnh ủy
ngày 14/01/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy.
+ Năm 2019: Tại Quyết định số 614-QĐ/VPTU
ngày 30/12/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy.
- Tham gia thực hiện 02 sáng kiến cấp tỉnh:
+ Năm 2015: Sáng kiến “Bổ sung vào phần chuyển
các trường File đính kèm môi trường Văn thư sang
môi trường Lưu trữ trong phần mềm dùng chung
Lotus Notes 8.5 phục vụ việc lưu trữ tra cứu thông
tin, được công nhận tại Quyết định số 32 ngày
23/11/2015 của Hội đồng sáng kiến tỉnh Hòa Bình.
+ Năm 2016: Sáng kiến “Xây dựng phần mềm kiểm
phiếu phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp ủy tỉnh
Hòa Bình”, được công nhận tại Quyết định số số 67
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Với cương vị là một Đảng uỷ viên, Bí thư
Chi bộ, cá nhân luôn nêu cao vai trò đầu tàu
gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức của
người cách mạng. Cùng các đồng chí trong
Đảng uỷ lãnh đạo toàn diện các mặt công
tác của Đảng bộ theo quy định của Điều lệ
Đảng, quyết định các chủ trương, lãnh đạo
thực hiện các Nghị quyết của cấp trên, cũng
như Nghị quyết của Đảng bộ. Làm tốt công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ,
Đảng viên và quần chúng.
Với cương vị là Trưởng phòng Cơ yếu Công nghệ thông tin: Cá nhân tập trung
chỉ đạo các bộ phận trong phòng triển
khai công việc được lãnh đạo Văn phòng
và cấp trên giao. Kết quả hoàn thành tốt
nhiêm vụ góp phần vào sự thành công của
toàn đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ và cơ
quan Văn phòng Tỉnh uỷ. Chỉ đạo các đơn
vị cơ yếu thuộc quyền chấp hành nghiêm
túc các quy định về công tác quản lý
nghiệp vụ cơ yếu, công tác mã dịch, chế
độ báo cáo, thống kê trang thiết bị máy mã
và tài liệu kỹ thuật mật mã; Đôn đốc, nhắc
nhở các đơn vị cơ yếu cấp huyện chấp
hành tốt các quy định về quản lý nghiệp
vụ cơ yếu, thực hiện tốt việc trực nghiệp
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Bà Đặng Thị Bảy,
nguyên Chủ tịch Hội
Chữ thập đỏ thành phố
Hòa Bình

ngày 30/11/2016 của Hội đồng sáng kiến tỉnh Hòa
Bình.

vụ cơ yếu, đảm bảo mạng liên lạc cơ yếu
từ huyện lên tỉnh hoạt động ổn định, hiệu
quả. Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực
hiện công tác Cơ yếu hàng năm. Đảm bảo
toàn bộ hệ thống mạng nội bộ (LAN)
mạng diện rộng (MegaWan) hoạt động ổn
định, kịp thời xử lý các sự cố mạng máy
tính tại Văn phòng tỉnh uỷ và các đơn vị
trực thuộc đảm bảo hệ thống mạng hoạt
động ổn định đáp ứng việc xử lý, gửi nhận
văn bản đồng bộ CSDL đảng viên trong các
cơ quan Đảng toàn tỉnh. Triển khai đồng bộ
hệ thống Hội nghị truyền hình thông 3 cấp
từ Trung ương tới cấp huyện và 4 cấp đối
với những đơn vị có điều kiện. Đảm bảo hệ
thống, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ
tốt, kịp thời các Hội nghị trực tuyến do
Trung ương triển khai.
- Từ năm 2014 đến năm 2019, cá nhân liên
tục đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.

- Năm 2014: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ tại số 1412/QĐ- TTg ngày 16/8/2014.
- Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019 hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ:
+ Năm 2015: Tại Phiếu đánh giá và phân loại công
chức năm 2015 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Hòa Bình xác nhận ngày 08/01/2016.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, cá nhân luôn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn thành phố
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa
phương thực hiện tốt phong trào “Tết vì
người nghèo và nạn nhân chất độc da
cam”; chương trình đền ơn đáp nghĩa,
nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ
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+ Năm 2016: Tại Thông báo số 137-TB/Th.U ngày
05/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình.
+ Năm 2017: Tại Thông báo số 209-TB/TH.U
ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy
Hòa Bình.
+ Năm 2018: Tại Thông báo số 328-TB/Th.U ngày
24/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa
Bình.
+ Năm 2019: Tại Thông báo số 434-TB/Th.U ngày
15/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa
Bình.
- Tham gia thực hiện 02 sáng kiến cấp tỉnh:
+ Sáng kiến “Nâng cao công tác tình nguyện viên
chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình” được Hội đồng
sáng kiến tỉnh Hòa Bình công nhận tại Quyết định
số 25/QĐ-HĐSKT ngày 22/10/2019.
+ Sáng kiến “Giải pháp triển khai hiệu quả đề án
phát triển thể thao thành tích cao tình Hòa Bình”.
được UBND tỉnh Hòa Bình công nhận tại Quyết
định số 2800/QĐ-UBND ngày 11/12/2019.
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27/7 hàng năm; chương trình “Ngân hàng
bò” và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá
nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”,... tổ
chức tặng 26.511 suất quà trị giá:
9.625.920.000đ và nhiều nhu yếu phẩm
như gạo, bánh chưng, mì tôm, dầu ăn,
nước mắm.v..v.. Thực hiện cuộc vận động
“Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ
nhân đạo”; trong giai đoạn từ năm 2015
đến nay. Hội đã khảo sát và lập hồ sơ địa
chỉ nhân đạo được 380 hồ sơ và tổ chức
giúp đỡ bằng nhiều hình thức như xây nhà
ở, tặng tiền, đồ dùng gia đình; chăm nuôi
hàng tháng được 283 địa chỉ, với tổng trị
giá: 1.236.950.000đ. Chương trình “Ngân
hàng bò” thành phố đã được Hội tổ chức
trao tặng từ năm 2014-2019 được 77 con
bê giống cho 77 hộ gia đình có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.
Tới nay đàn bò đã sinh sản và nâng tổng
số bò lên được 77 con, trị giá
1.377.000.000đ. Nhân kỷ niệm ngày
thương binh liệt sĩ (27/7), phối hợp chỉ
đạo tổ chức thăm hỏi, tặng 17 sổ tiết kiệm
và khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 90
lượt người có công trên địa bàn thành phố,
tặng 505 suất quà, với tổng trị giá là:
199.500.000đ; tổ chức thăm hỏi và tặng
838 suất quà, 14 sổ tiết kiệm và trợ cấp
khó khăn cho 12 đối tượng là nạn nhân
chất độc da cam (10/8 - 10/9). Hội với
tổng trị giá là 339.560.000đ.

thăm hỏi tặng quà cho 220 hội viên người
cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, ốm dài
ngày trên địa bàn thành phố, với trị giá
86.500.000đ; phối hợp với nhà tài trợ trao
tặng 280 chiếc xe đạp, 245 suất quà cho
học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên
học tốt và 118 bộ bàn ghế cho trường Tiểu
học & THCS Sủ Ngòi, trường Tiểu học Lý
Tự Trọng. Tết trung thu đã trao tặng 300
thùng bánh, 39.200 quyển vở. Trị giá:
973.800.000đ.
- Từ năm 2015 đến năm 2019, cá nhân
liên tục đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ.

3

Bà Vũ Thị Liên,
Trƣởng phòng Nội vụ
thành phố Hòa Bình

- Năm 2014: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày
16/8/2014.
- Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019 hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ:
+ Năm 2015: Tại Phiếu đánh giá và phân loại công
chức năm 2015 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Hòa Bình xác nhận ngày 08/01/2016.
+ Năm 2016: Tại Thông báo số 137-TB/Th.U ngày
05/01/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa
Bình.
+ Năm 2017: Tại Thông báo số 209-TB/TH.U ngày
02/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình.
+ Năm 2018: Tại Thông báo số 328-TB/Th.U ngày
24/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình.
+ Năm 2019: Tại Thông báo số 434-TB/Th.U ngày
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Trong giai đoạn 2015 - 2019, cá nhân luôn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành
phố Hoà Bình đã tổ chức bố trí, sắp xếp
hoạt động ổn định với 13 phòng chuyên
môn, 05 đơn vị sự nghiệp, 41 đơn vị
trường học và 10 hội cấp thành phố, 82 tổ
chức hội cấp phường, xã theo quy định
của nhà nước. Thực hiện tốt công tác quản
lý biên chế và sử dụng lao động. Về cơ
bản, các cơ quan, đơn vị đảm bảo tương
đối đủ số lượng để hoạt động ổn định,
hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi
nắm tình hình hoạt động của các tổ chức
Hội trên địa bàn thành phố. Tham mưu Ủy
ban nhân dân thành phố tổ chức bố trí, sắp
xếp, điều chỉnh nhân sự đảm bảo các quy
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15/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình.
- Tham gia thực hiện 02 sáng kiến cấp tỉnh:
+ Năm 2016: Thực hiện sáng kiến “Tiếp công dân,
tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị của
công dân một đầu mối" được Hội đồng sáng kiến
tỉnh Hòa Bình công nhận tại Quyết định số
153/QĐ-HĐSKT ngày 25/7/2016.
+ Năm 2019: Thực hiện sáng kiến “Nâng cao công
tác tình nguyện viên chữ thập đỏ thành phố Hòa
Bình” được Hội đồng sáng kiến tỉnh Hòa Bình
công nhận tại Quyết định số 25/QĐ-HĐSKT ngày
22/10/2019.

định của nhà nước, phù hợp theo yêu cầu
vị trí việc làm. Triển khai thực hiện áp
dụng cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trên
địa bàn thành phố. Đến nay 15/15 phường
xã thực hiện cơ chế 1 cửa. Trên cơ sở áp
dụng Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức, công tác tuyển dụng, điều
động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ việc, công
tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch,
chuyển ngạch thực hiện đúng theo quy
định. Hằng năm tham mưu xây dựng cơ
cấu tuyển dụng viên chức giáo dục và đào
tạo; công chức phường, xã. Báo cáo kịp
thời, đúng tiến độ và chất lượng cán bộ,
công chức, viên chức, tình hình tổ chức và
hoạt động của chính quyền cơ sở, tình
hình và kết quả triển khai quy chế dân chủ
ở cơ sở. Thực hiện quản lý nhà nước về
công tác địa giới hành chính theo quy
định. Tham mưu ban hành các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn; thường xuyên kiểm tra,
theo dõi nắm tình hình hoạt động của các
tổ chức tôn giáo tại địa phương, đặc biệt là
hoạt động của đạo Tin lành và Đạo lạ.
Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý
nhà nước về văn thư - lưu trữ, công tác
quản lý nhà nước về thanh niên trên địa
bàn thành phố Hòa Bình.
- Từ năm 2015 đến năm 2019, cá nhân
liên tục đạt danh hiệu đảng viên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ.
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- Năm 2013: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày
16/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Liên tục từ năm 2014 đến năm 2019 hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ:
+ Năm 2014: Tại Quyết định số 510-QĐ/HU ngày
22/02/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc.
+ Năm 2015: Tại Quyết định số 53/-QĐ/HU ngày
22/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc.
+ Năm 2016: Tại Quyết định số 212-QĐ/HU ngày
13/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc.
+ Năm 2017: Tại Quyết định số 367-QĐ/HU ngày
18/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc.
+ Năm 2018: Tại Quyết định số 529-QĐ/HU ngày
Ông Hoàng Văn Đảm, 22/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc.
Phó Chủ tịch Hội đồng + Năm 2019: Tại Quyết định số 774-QĐ/HU ngày
nhân dân huyện Đà Bắc 10/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc.
- Tham gia thực hiện 02 sáng kiến cấp tỉnh:
+ Năm 2018: Sáng kiến “Đổi mới quy trình bảo
quản củ khoai sọ để làm giống tại huyện Đà Bắc,
tỉnh Hòa Bình” được Hội đồng Sáng kiến tỉnh Hòa
Bình công nhận tại Quyết định số 59/QĐ-HĐSKT
ngày 07/12/2018.
+ Năm 2019: Sáng kiến “Giải pháp phát triển du lịch
cộng đồng tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình” được
UBND tỉnh Hòa Bình công nhận tại Quyết định số
2800/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 .
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Trong giai đoạn 2014 - 2019, cá nhân luôn
được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao trên mọi cương vị công tác, cụ
thể:
- Trên cương vị Chánh Văn phòng HĐND
và UBND huyện Đà Bắc (2014 - 7/2018):
Cá nhân tôi luôn thực hiện tốt việc tham
mưu cho thường trực HĐND, UBND
huyện nâng cao quản lý điều hành đã góp
phần quan trọng vào kết quả thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
huyện. Lãnh đạo đơn vị đã bám sát nhiệm
vụ trọng tâm, chương trình công tác của
HĐND và UBND huyện, tham mưu giúp
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND,
UBND huyện tổ chức tiếp nhận, xử lý
33.518 văn bản đến các loại, phối hợp với
các cơ quan liên quan soạn thảo trình
HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện
ban hành theo thẩm quyền từ năm 20142018 là trên 19.500 văn bản chỉ đạo, điều
hành thực hiện nhiệm vụ QLNN trên tất cả
các lĩnh vực. Các văn bản ban hành đảm
bảo đúng đúng thẩm quyền, trình tự, đảm
bảo nội dung, thể thức. Thực hiện tốt việc
chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện
cần thiết phục vụ tốt các hội nghị, cuộc
họp, kỳ họp do Thường trực HĐND,
UBND chủ trì và các cuộc khảo sát, giám
sát của Thường trực HĐND và các Ban
HĐND. Tham mưu cho UBND huyện chỉ
đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; cải
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cách công vụ, thực hiện công tác kiểm soát
thủ tục hành chính theo quy định.
- Trên cương vị Trưởng phòng Kinh tế và
Hạ tâng huyện Đà Bắc (8/2018 - 01/2020):
Cá nhân luôn thực hiện tốt việc tham mưu
QLNN về xây dựng, giao thông, công
thương và khoa học công nghệ. Trong năm
2018 và năm 2019 các lĩnh vực trên đều
hoàn thành tốt nhiệm vụ được các Sở
chuyên ngành đánh giá tích cực (năm 2019
lĩnh vực giao thông và xây dựng xếp thứ
nhất toàn tỉnh, lĩnh vực Công thương đứng
thứ 2, lĩnh vực khoa học và công nghệ xếp
thứ 4); năm 2018 tập thể cơ quan được Chủ
tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen,
năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa
Bình tặng cờ thi đua.
- Trên cương vị Phó Chủ tịch HĐND huyện Đà
Bắc (02/2020 đến nay): Cá nhân tích cực tham
mưu, phối hợp, chỉ đạo ban hành chương trình
làm việc, xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát
quý I, II năm 2020. Đổi mới việc điều hành, tổ
chức kiểm tra giám sát có trọng tâm trọng
điểm, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng có
tính định hướng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc
về cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy việc
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của huyện.
- Từ năm 2014 đến năm 2019, cá nhân liên
tục đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.
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- Năm 2014: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg, ngày
16/8/2014.
- Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019 hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ:
+ Năm 2015: Tại Báo cáo số 65-BC/TU ngày
11/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
+ Năm 2016: Tại Báo cáo số 207-BC/TU ngày
31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
+ Năm 2017: Tại Báo cáo số 397-BC/TU ngày
06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
+ Năm 2018: Tại Thông báo số 2010 - TB/HU ngày
23/01/2019 ngày 23/01/2019 của Huyện ủy Cao Phong.
Ông Nguyễn Thanh Bình, + Năm 2019: Tại Thông báo số 274 - TB/HU ngày
Phó Chủ tịch Hội đồng 06/02/2020 của Huyện ủy Cao Phong.
nhân dân huyện Cao - Tham gia thực hiện 02 sáng kiến cấp tỉnh:
Phong
+ Năm 2019: Tham gia sáng kiến cấp tỉnh “Đẩy
mạnh công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối
với sản phẩm Cá Sông Đà góp phần phát triển
thương hiệu Cá Sông Đà – Hòa Bình” tại Quyết
định số 25/QĐ-HĐSKT, ngày 22/10/2019 của Hội
đồng sáng kiển tỉnh.
+ Năm 2019: Tham gia sáng kiến cấp tỉnh “Đẩy
mạnh quảng bá sản phẩm cam Cao phong được
bảo hộ Chỉ dẫn địa lý thông qua Lễ hội Cam Cao
Phong” tại Quyết định số 02/QĐ-HĐSKT, ngày
05/5/2019 của Hội đồng sáng kiển tỉnh.
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- Từ năm 2015 đến năm 2019: Với cương
vị là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Huyện Cao Phong, cá nhân luôn thực hiện
tốt chức năng, nhiệm vụ cấp uỷ phân công
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân được
nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.
- Với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng
nhân dân huyện, tôi đã giúp Chủ tịch Hội
đồng nhân dân điều hành công việc hằng
ngày của Thường trực Hội đồng nhân dân
huyện theo chương trình, kế hoạch công
tác và theo Quy chế hoạt động, phân công
nhiệm vụ của Thường trực. Giữ mối liên
hệ thường xuyên với Ủy ban nhân dân
huyện và Uỷ ban MTTQVN huyện và các
cơ quan chức năng theo đúng các quy chế
phối hợp công tác. Thực hiện tốt nhiệm vụ
điều hòa, phối hợp hoạt động giữa Thường
trực với các Ban, các Tổ đại biểu và đại
biểu Hội đồng nhân dân huyện. Giúp Chủ
tịch Hội đồng nhân dân chuẩn bị tốt nội
dung và các điều kiện tổ chức các kỳ họp
của Hội đồng nhân dân và các phiên họp
của Thường trực. Thường xuyên tổ chức
các hội nghị giao ban với Thường trực Hội
đồng nhân dân các xã, thị trấn để giải
quyết các vấn đề liên quan đến chuyên
môn, nghiệp vụ.Tham gia lãnh đạo, tổ
chức thành công các cuộc bầu cử Đại biểu
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Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp trên địa bàn.
- Từ năm 2015 đến năm 2019, cá nhân liên
tục đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ.

6

- Năm 2014: Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng
khen tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày
16/8/2014.
- Năm 2017: Được Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình
tặng Bằng khen tại Quyết định số 342/QĐ-UBND,
ngày 15/3/2017.
- Năm 2018: Được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Hòa Bình tặng Bằng khen tại Quyết định số
825/QĐTU ngày 12/4/2018.
- Liên tục từ năm 2015 đến năm 2019 Đảng viên
Ông Nguyễn Ngọc Vân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
Chủ nhiệm Ủy ban + Năm 2015: Tại Quyết định số 04-QĐ/ĐU ngày
Kiểm tra Huyện ủy 02/02/2016 của Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể.
+ Năm 2016: Tại Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày
Lạc Thủy.
20/01/2017 của Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể.
+ Năm 2017: Tại Quyết định số 06-QĐ/ĐU ngày
17/01/2018 của Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể.
+ Năm 2018: Tại Quyết định số 07-QĐ/ĐU ngày
30/01/2019 của Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể.
+ Năm 2019: Tại Quyết định số 12-QĐ/ĐU ngày
10/01/2020 của Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể.
- Tham gia thực hiện 02 sáng kiến cấp tỉnh:
+ Năm 2018: Một số giải pháp tăng cường công
tác quản lý nhà nước đối với ngành du lịch huyện
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- Từ 01/01/2015 đến 30/3/2015 là HUV,
Chánh Văn phòng Huyện ủy: Cá nhân luôn
nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động
sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể đội
ngũ cán bộ công chức; đoàn kết, thống
nhất lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt vai trò
tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ xây
dựng và tổ chức thực hiện chương trình
công tác, quy chế làm việc ngày càng chặt
chẽ, thiết thực, sát với tình hình thực tế,
đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ
trên tất cả các lĩnh vực.
- Từ 01/4/2015 đến 12/2019 là HUV, Phó
Chủ nhiệm Thường trực UBKT và
UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: cá
nhân cùng với tập thể Ủy ban Kiểm tra
Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám
sát và thi hành kỷ luật Đảng trong đảng
bộ. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây
dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc
Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp
ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện
các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy
định tại Điều 32 Điều lệ Đảng, đồng thời
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Lạc Thủy tại Quyết định số 26/QĐ-HDSKT, ngày
05/9/2018 của Hội đồng sáng kiến tỉnh.
+ Năm 2019: Một số giải pháp nâng cao chất
lượng phát triển Kinh tế trang trại trên địa bàn
huyện Lạc Thủy tại Quyết định số 2800/QĐUBND, ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh.

hướng dẫn, đôn đốc UBKT các đảng ủy
trực thuộc thực hiện tốt chương trình kế
hoạch công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra.
Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy các cấp
kiểm tra 245 tổ chức đảng, 131 đảng viên;
giám sát chuyên đề 117 tổ chức đảng, 110
đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra khi
có dấu hiệu vi phạm 31 tổ chức đảng và
129 đảng viên; kết luận 31 tổ chức đảng
và 105 đảng viên có khuyết điểm, vi
phạm, phải thi hành kỷ luật 44 đảng viên.
Kiểm tra 482 tổ chức đảng cấp dưới thực
hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề
146 tổ chức đảng và 134 đảng viên. Kiểm
tra 402 tổ chức đảng về thu chi ngân sách
Đảng và việc thu, nộp, quản lý, sử dụng
đảng phí. Kết quả công tác kiểm tra, giám
sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong
huyện đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp
phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch,
vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị - xã hội trên địa bàn.
- Từ năm 2015 đến năm 2019, cá nhân liên
tục đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

SỞ NỘI VỤ
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