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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 816 /SNV-QLNS
V/v lấy ý kiến Nhân dân trên
phương tiện truyền thông của
tỉnh về đề nghị khen thưởng
Huân chương Lao động

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Ninh Thuận.
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái và Ban Dân vận Tỉnh
ủy; Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng
Huân chương Lao động theo quy định; cụ thể như sau:
1. Đề nghị Chủ tịch Nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng
Nhì đối với Nhân dân và cán bộ huyện Bác Ái - đã có thành tích xuất sắc
trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc, đã đạt các tiêu chuẩn:
- Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Quyết định
số 1596/QĐ-CTN ngày 25/9/2010);
- Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2015 (Quyết định số 188/QĐUBND ngày 12/01/2016);
- Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2016 (Quyết định số 130/QĐUBND ngày 02/02/2017);
- Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2019 (Quyết định số 290/QĐUBND ngày 09/3/2020).
Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều
23 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: “Huân chương
Lao động hạng Nhì để tặng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ
đoàn kết, đạt tiêu chuẩn : Đã được tặng thưởng “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 cấp tỉnh hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua của cấp tỉnh”.

2. Đề nghị Chủ tịch Nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng
Nhì đối với Ông Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy - đã có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục, có thành tích
xuất sắc trong xây dựng Tổ quốc (thành tích khen thưởng cống hiến), đã đảm
nhiệm các chức vụ:
- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Bác Ái: 05 năm, từ tháng 01/2001 đến
tháng 02/2006;
- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: 06 năm 9 tháng, từ tháng 5/2008 đến tháng
01/2015;
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy: 05 năm 06
tháng, từ tháng 02/2015 đến tháng 8/2020.
Tổng cộng thời gian đảm nhiệm chức vụ được khen thưởng có quá trình
cống hiến theo quy định: 17 năm 03 tháng.
Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều
23 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ “Huân chương
Lao động hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu
dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích xuất sắc trong xây
dựng Tổ quốc, đạt tiêu chuẩn:… đã đảm nhiệm môt trong các chức vụ: Giám đốc
sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Trưởng
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 15 năm
trở lên”.
Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan phối hợp, đăng tin về thành
tích đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động đối với tập thể và cá nhân nêu
trên - trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (chuyên mục đóng góp ý kiến dự thảo
văn bản); chuyên trang, chuyên mục có liên quan trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc để lấy ý kiến Nhân dân
- trong đó nêu rõ, trường hợp tổ chức, cá nhân có ý kiến, đề nghị gửi trực tiếp về
Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: phongqlns@ninhthuan.gov.vn)
trong thời hạn nêu trên để tổng hợp – đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.
(Đính kèm báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng
Huân chương Lao động).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBND huyện Bác Ái;
- Lưu: VT, QLNS.
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DI NGIII CIIIJ TICII NU6C TANG TIIUdNG
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NhAn dAn vi c{n b6 huyfn l}:lc Ai, tirh Ninh 'I'huin d6 nghi
C'ht tich nu'ric t{ng thuting lluin chu.o.ng Lao d6ng hirng Nhi

I. SO LUOC DAC DIE,M, TiNH HiNIT

l. D{c tli6m, tinh hinh:
- Dia diOm tru so:
Dia chi: Th6n Td lir

l,

x6 Phuoc Dai, huy6n ISdc Ai, tinh Ninh'fhuAn;

Di6n thoai: 0259 3840 240;
- Qud rrinh thdnh Iap vd ph6r tri6n:
Bdc

Ai la huy6n rni6n nti, virng cao cua rinh Ninh Thudn, g6m l0 dAn t6c
:,

anh crn ctng sinh song. trong do chu y6u Id dong bdo ddn tQc Raglai (c'hi,;ttr tr.in

87,03%). Va lA 01 trong 85 huy6n ngheo cua ca nu6c rheo Quy€t dinh 275leD-

'l"l'g ngdy 071312018 cua-l-hu tu6ng Chinh phu. Huy6n duoc t6i ldp vd chinh
thuc

di vdo hoat d6ng ttL ngdy 0ll0ll200l theo Nghi dinh

sO OSZ:OOOUND-Cp

ngiy

06/ll12000 cua Chinh phu. I'oirn huy6n c6 09 don vi hdnh chinh cAp xd deu thudc
xd khu vuc

III - xd dic biOtkh6

khdn voi 31/38 th6n thu6c di6n ddc bi0t kho khirn

theo Quy6t dinh 582/QD-'fTg ngdy

28l4l2\l7 cta'l-hu tuong Chinh phu. I)6n so

roan huvcn ld 7.372 h6/3 1.353 nhan khau. trong do chu

yiu

ld nguoi dan toc thi.iu

s6 (chiOm 81.03%).

Ndn kinh t6 crla huy6n chu ydu dua vdo n6ng nghi6p, nhfi'ng ndrn

clr-ra

thuo-ng xuy6n bi han hdn, lfr lut dnh hutrng r6t lon d€n shn xu6t, trinh d6 dAn tr-i

thdp, doi s6ng cua d6ng bao ddn tQc con nhieu kho khen, 1y le h6 ngheo cao nlrAr

tinh

di

anh huong kh6ng nho

toi k6t qud thuc hi6n muc ti6u, nhi6m vu Nghi

quy6t Dai hQi Dai bi6u huyOn Dang bQ IAn tht

l,d

XIII

d6 ra.

Anh htng Luc lucrng vfr rrang c6 8/9 x6 dd dugc Dang, Nhd
nuoc phong tang l0 rap th€ va 04 cd nhAn danh hieu "Anh htng luc luong vu
huyQn

trang nhAn
dQng

din", 345 liet si, 5l thuong binh, 827 bQnh binh, l8l4 d6i

tucrng hoar

ki6ng chi6n,...5i9 xA cld duoc c6ng nhdn xd An todn khu, g6rn

xi

phu<rc

Binh, xd Phu6c Dai, xd Phu6c Trung, xE Phuoc Chinh vd x6 phu6c 'l'hdnh.
D6ng thdi, c6 di tich lich su c6ch mang c5p qu6c gia "BAy d6 pinang l'ic,,- xd
Phuoc Binh; trong khdng chi6n ld cdn cir dia c6ch rnqng cta tinh Ninh 'l'hu6n vd
cirng ld m6t trong nhirng dia phucrng cluoc giai phong som nh6t mi6n narn Viet

Nam (30/8/1960). Sau khi hodn toirn duoc giai ph6ng, d6ng bdo c6c cl6n t6c
huy0n nhd mQt long theo Ddng, Bric Ho. cham lo sdn xu6t, x6y dq'ng qu6 huong
vir c6 m6t n6n vdn h6a mang dAm ndt ddc trung li6ng cua ciic dAn t6c rninh; d6n

...

nay van con luu

gii

du'nc nhlLng ndt

vin

h6a, v6t th€ d6c d6o nhu nhd sdn, c6c

loai nhac cu nhu Md La, ddn dri, ddn Charyi, ... d6n nhftng gi6 tr! v5n ho6 phi
vAt th6 nhu hrit su thi,..; ctng v6i cric L6 h6i d6n gian, phong phri, d{m chdt nhdn

v5n, nhu I-6 tro ma, L6 an Aiu

lla mdi,

I-6 Uao nieu cha me...

- Nhirng d[c didrn chinh tr6n dia bdn huy6n:

Ihoi gian qua,

dtLoc su quan t6rn v6 var ch6t, tinh

thin cua c6c cdp cdc

,;

ngdnh tu Trung uong den tinh cirng su n6 lqc, dodn k6t vuot kh6 cua nh6n ddn.
cdn bo huyen nha" ph6n d6u cua cdn bo vd nhan dan trong huyen

nin kinh td - xd

..1

hoi cua huyen co nhi6u chuy6n bi6n tich cgc; c6ng t6c chi d4o, di6u hdnh c6
nhi6u net mo-i, brlm s6t k6 hoach, chr dao va tricn khai dAy dn, kip thoi; c6ng t6c

ph6i hqp giua UBND vd Mat tran, cac doan thi duoc thuc hi6n chat chE; tip
trung chi d4o d6nh gi6 so, t6ng k6t vir tharn muu ban h2rnh m6i c6c chi thi, nghi
quy6t, chuong trinh h2rnh dQng cta Ban Thuong vu, Ban Chip hdnh Ddng b6
huy6n theo quy dinh. Cdc chinh s6ch h5 tro sdn xu6t dugc tri6n khai kip thoi, c6

;^

hiiu qua;

san xuat nong nghiCp tirng bunc duoc phuc h6i. chuyen d6i co. cAu ci,v

di

c6 nhitng chuyen bi6n tich cuc; kidrn so6t t6t c6c loai dich b6nh trCn

tr6ng

^).tr6ng, vAt nutri; cong t6c phdng, ch6ng chriy rung, thanh tra, ki6m tra d6t dai,
cAy
2

tai nguyen khodng san duoc tdng cu'ong. f6 chuc nhidu hoat dQng vdn hoa. vdn
ngh6, thd thao chdo rnung c6c ngdy 16, t6t, tao kh6ng khi vui tucyi, ph6n khoi
trong nh6n ddn. l'r6n linh vuc gi6o duc c6 nhing chuyen bi6n rich cu.c, ty l0 huy
dQng hoc sinh ra lcrp cao hon so

c6ch hdnh chinh,

t6

chriLc bQ

voi ctng kj,. 'l'riin khai c6 hi6u qud c6ng t6c cdi

fng dung c6ng

ngh6 th6ng tin trong quan

m6y hdnh chinh cila huy6n vd

xi

lli

nhir nu6c; co cdu

duoc ctng c6, ki6n rodn. Hodn

thdnh t6t c6ng tdc di6n tAp phong thu cdp x6; c6c gidi ph6p dam bdo an ninh
n6ng th6n duoc tri6n khai quydt li6t; tinh hinh an ninh, chinh tri, rrar ru an todn
xa hQi ti6p tuc duoc
2. Ch['c

gii

vung.

ning, nhiQm vu duo'c giao:

LJy ban nhAn ddn do

II6i d6ng nhin ddn bdu ld co quan ch6p hdnh cua t,l6i

.:
,^
dong nhan
dAn, co quan hdnh chinh nhd nudc o dia phuong, chiu tr6ch nhi6m
truoc II6i d6ng nhdn d6n ctng cdp vd co quan nha nucrc cdp tr0n.
LJj,ban nhAn ddn chiu tr6ch nhi6m ch6p hdnh Hi€n ph6p, lu4t, c6c van bdn
,i

cua co quan nha nuoc cep tren va nghi quy€t cua HQi d6ng nhin ddn ctng cAp

nhim bdo ddm thuc hi€n chu rruong, biQn ph6p ph6t tri6n kinh t€ - xi h6i,

cun_c

:l

co quoc phong, an ninh vd thuc hiQn cdc chinh s6ch kh6c tr6n dia bdn.
LJy ban nhdn ddn thuc hi€n chirc

ning quan lj nhd nu6c o dia phu,cmg,

g6p phin bao ddrn sg chi dao, qu6n Iy th6ng nhdt trong b6 m6y hdnh chinh nhir
rruoc tir trunB uo-ng toi crv so.

Quy6t dinh nhirng v6n dd cua huyQn trong phprn

vi duoc

phdn quyin,

phAn c6p theo quy dinh cua t.uat ney vir quy dinh kh6c cua ph6p

lu{t c6 lien

quan.

-l'hqc

hiQn nhiQm vu, quydn h4n do co quan hdnh chinh nhd nuoc cdp tr6n

uy quyen.
...,i

Kiern lra. gidrn sdt t6 chric vir hoat dgng cua chinh quy6n dia phuo-ng cAp
xa.

Chiu tr6ch nhiOm truoc chinh quy6n dia phuong cdp tinh v6 k0t qua thuc
I

hidn cdc nhiinr vu, quyin han cua chinh quydn dia phuong o huy6n.

-)

Quy6t dinh vd t6 chuc thuc hiQn c6c bi6n ph6p nhirn ph6t huy quy6n lirm

chu cta Nhdn dAn, huy d6ng cdc ngu6n luc

xi

h6i d6 xAy dung ve ph6r rrien

kinh t6 - xd h6i, bao drim qu6c phong, an ninh tr6n dia bdn huy6n.

rr. MQT SO

Clri TIBU NOr BAT

:.
- Co so ha rAng:
duoc d6u tu d6ng b6, giao th6ng di lai th6ng

suot

tt

huy6n d6n th6n. Duong giao th6ng, c6p diQn. truong hoc, tram x6, nhir sinh hoat

-:
^ dong,
cong
tru so lam viec, c6ng trinh th6 duc th6 thao... tirng budc tluoc d6u tu,

tt

d6 b6 m{t n6ng th6n todn huy€n co su chuydn hi6n 16 n6r, dcri s6ng nhAn din

duoc cdi thi6n.

-

Ti

lg hd nghdo hirng nSrn gidm tr6n 5o/o, nhit o, v6n vay duoc su dung

dring muc dich, c6 higu qua, tpo vi6c ldm, ring thu nh6p, tung buoc cdi thi6n doi

:,,

song cua nguoi d6n, dac biqt ld c6c hQ nghdo, h6 cAn ngheo.

- l00oA dla bdn dAn cu phir s6ng Interner, h6 th6ng thriy loi d6rn bAo tu6i
':
tiiu phuc vu sin

-'Ihu

xuat, ty, l6 th6n c6 c6ng trinh nuoc sinh hoat tap trung.

ngAn s6ch trdn dla bdn dat k€ hoach. C6c chinh s6ch an sinh xa hoi
.

.i

duoc quan tam va tri6n khai klp thdi, nh6n thuc cua nhdn dAn vC c6c chinh siich
duoc ndng l6n, tri6n khai thuc hiQn nghiOm vd c6 hi6u qud.
.'.,(
- 'l'oc do tdng tong gi6 tri sin xu6t binh qu6n

h2rng ndm,

thu nhgp binh

qudn dAu nguoi, t6ng di€n tich gieo tr6ng, t6ng sdn luong luong thu'c, tong ddn
gia stc dAu dat vd tdng, thuc hi6n viQc giao kho6n chdm s6c, bdo v6 rung.

-'l'y

16

hoc sinh duoc duy tri ra lop dqt chi ti6u; c6 08/32 truong dat chudn

qu6c gia; O9l9 xd dqt chudn ph6 cip
duc M6rn non cho

tri

f

i6u hoc, Trung hoc co so va phir cap gi6o

5 tu6i, dat kC hoach.

- 56 lao dQng qua ddo tao ngh0 gin vdi giai quyet viec lim. xuit khAu lao
d6ng dat k6 ho4ch.

- Thuc hien ludn chuydn. lAng cuong c:in

:^

thu hut tri thLic trc ve cong t6c 1ai
du'6n 600: 09 tri th(rc trc thco

di

III.'I'IIANII'TiCII DAT
l.

xi

bQ huyQn v6 cong

tic tai co so.

dat v<ri kC hoach; 08 Pho Chu tich xd theo

dn 500.

DUOC TRTN CAC t,iNH VUC

VA linh vq'c ldnh t6:'
1

- T6ng di6n tich gieo tr6ng. rong

sen luong luong rhuc. rong ddn gia sric.

chuydn d6i hinh thuc t6 chuc chdn nu6i nho le sang chdn nu6i tep trung, quy rn6
tlirn theo hinh thric brin c6ng nghi6p, c6ng nghi€p, rip dung khoa hoc

k!

thu6t

vdo sdn xudt dd dat vd tdng.

-'fhuc hi6n vi€c giao kho6n chdm
duoc giao khorin, h6 tro khai hoang,

cdri

s6c, b6o ve rung

voi tong di6n tich

tqo phpc h6a dat k€ hoach;

- T6p trung n6ng cAp c6c h6 chua, ddp dAng vd ndng c6Lp, diu ru m6i

h6

th6ng k6nh muong thuy loi. D6n nay todn huy6n c6 04 h6 chrja nu<ic voi dung

tich 82,56 1ri6u rnr , t6ng chiOu ddi k€nh rnuong
ngodi ra c6

l0

tre

n dia bdn huy0n ld 100 km,

ddp d6ng chua nu6c nho; hi6n nay cdc cong trinh na-v vdn bdo

cliirn hoat d6ng t6t vd drip irng nhu cdu cho

sin xudt n6ng nghiCp vd ch6n nu6i

gla suc.

- Xal clung ha ting: Co so ha ting trOn dia birn huy6n I36c Ai

c<r

bdn duoc

hodn thi6n nhu: I16 th6ng giao th6ng duoc th6ng su6t, ket nOi giira c6c vtng

mi€n; di6n thip s6ng duoc bao pht d€n t{n th6n ban; h0 th6ng trucrng lop duo-c
hodn thiQn theo huong dat chuAn qu6c gia; h6 th6ng thily loi, nu6c sinh hoal co
ban gieii quy6t tluoc nhu c6u san xu6t, sinh ho4t cta nh6n dAn.

- Vi6c thu hirt diu tu c6 nhfrng chuyen bi6n tich

cu,c, m6t s6 du rin lcrn dd

drroc cdc nhd ddu tu khoi c6ng xAy du'ng hoic dang trong giai doqn hodn thi6n h6

so rhu tuc di chu6n bi
'l'An; Du rin ph6t

diu tu xay dung nhu: 'l'uydn duong Phuoc Dai -

Phuoc

tri6n cAy duoc li€u, cdy 6n qud ch6t luong cao Nitatech; Nhir

, , : ,.: ,
mil
chi bir-in th[r'c 5n gia stc c6ng nghidp cao Agritech;
,

-l'rung

t6rn nghiOn c[r'u

vd chuyen giao c6ng nghe tdng truong xanh (Phu6c 'l'i6n). Khao s6t. cliu tu rr6t
i.,

s6 du dn di6n nang lugng trii tao: Nhir m6y Di€n m{t

troi Thi6n TAn Solar Ninh

1'hu6n (Phuoc 'l'r'ung). Nhd m6y DiQn Mdt troi Bdc Ai f, :n, 313 (xd Phuoc
'l'hdnh); Nhd m6y DiQn Mir tloi I]6c Ai :
1xa Phuoc'tAn).
- .triOn khai Chuong trinh xdy dyng n6ng thon rno-i: Den na1 toan huyen
da dat duoc nhtng thdnh tuu ddng ke so vcvi rnuc

I'}hu'6c'Dai dqt chudrn

l4/t9

l'h u'rtc IIda dat c'httan 10/19

liiu

cua Nghi qu1 it cli ra r.ri)

tiAu chi; Phuric l-idn tlar chtnin

tl l9 riiu.'hi,.xd

iAu chi; xd Phu6c Trung dot r'huun 9/19 tiiu chi;

)

xd Phuo'c'Rinh dat chuan 9/19 fiau chi; xd Phu'6c Chinh dar

c,htraiLn

9tt9 rietr chi;

xii f'hu'6c'l'dn dat chuan 7,/19 tiOu chi; xd Phuric T-hdngtlar chuan 7/19 tiert chi,.rd Pltuo't' Thanh tl"tt chuarn 6 tQ tieu chi,l.

- C6ng t6c phong ch6ng khic phuc h4u qua thien tai dich benh: 'l'rong
nhfrng ndm qua c6ng t:ic phong, ch6ng

khic phqc

hAu qud thi6n tai, dich b6nh

duoc quan tam dung mu'c. tri6n khai kip thoi. giam thieu thiet hai cho nguoi dan.

D6ng thcri chu d6ng h6 tro kinh phi khdc phuc ngay h6 th6ng giao th6ng, thty

Ioi. hu5 dong luc luong giirp dan khic phuc lai cac diin rich bi hu hai. ho tru
kinh phi nao vdt kdnh muong, ctng c6 trO Oap... ttam bao cho phdt trien san xu6t
cua bd con n6ng d6n. 1'huc hiQn t6t c6ng t6c ti€m phong tr.€n ddn gia sirc, gia
l:

cam gan voi cong t6c

kiim tra gi6m s6t, phong ngta,

ccr bdn kh6ng che

ciic loai

dich b0nh kh6ng d€ l6y lan tr6n di0n r6ng.
2. Va linh vg'c

Vin horl-Xi

hQi:

- V€ van ho6: l'huc hi6n Nghi quy6t sO 33-NQ/I'W cua Ban chdp hdnh
'l'rung uong(kh6a XI) vd Chuong trinh hdnh d6ng so 2Z7-C'lrlIItJ ngal

l5ll}l2}l4

cua Huy€n uy B6c

Ai

uC uiec thr,rc hi6n

Nghi quy5t IlQi nghi lin thu.

9 cua Ban Chip hdnh 'l'r'ung uong Dang (kh6a XI) "Va xAy dung vd ph6t trien
vdn h6a Con nguni Vidt Nam d6p ring yOu c6u ph6t tri6n ben vu'ng dAt nLroc";
Phong triro "Todn dAn dodn k6t xAy dung ddi s6ng

vin h6a" vir Cu6c

"'l'odn dAn dodn k6t xAy dr,rng nOng th6n m6i, d6 thi

vdLn

minh" duoc rridn khai

vd thu'c hien c6 hi6u qud. tao su chuyOn bi6n vi: nh6n thuc
cLra

vAn d6ng

vi

tao su d6ng thuAn

nh6n dAn. D5n nay, c6 23137 th6n d6ng bdo d6n t6c thi6u s6 ducrc cdng nhArr

th6n vdn hoa, dat ty
n6ng th6n

lQ

62,16%;919 xd phitt dQng xdy dung xd dat chuan vdn hoa

rrdi, 100% khu dan cu duy tli tridn khai thgc hiQn Quy uoc,

htLong

tL6c van hoa.

- V6 y t6: 56 xi dat chuAn quoc gia vi y
.^

tiiu

i

.

).

:

ri 419 xd; c6c chuong trinh rnuc

.

quoc gia v6 y tc ducrc chinh quyin cac xd tri6n khai thrrc hicn kip thoi tai

tuydn co so: s0 lucn nguoi khdm chua benh rai c6c co so
ddy tang so v<ri nhi'ng
bdo hi6rn

y re nhirng

ndrn gan

nim tru6c, nhim gidm 6p luc cho tuyen trdn. Irong

d<i

y tii chi5m 100%; c6ng t6c kh6rr chfra b6nh tluoc tdp trung chi dao
()

theo hudng d6i m6i phong crich t4o su hiri long cho b6nh nhdn; dQi ngn y si, bric

.:

^ chdt, trang thi6t bi duoc cung c6 d6p ring ydu cdu co bAn cho
si, co so vdt
c6ng
t6c kh6m chia b€nh. Thuc hi6n t6t cdng t6c phdi hqp giira d6ng. tdy y trong

chirn s6c suc khoe ban ddu cho nhAn dAn.
- VC Ciao duc - Ddo tao: Hoar d6ng gi6o dgc - ddo tao phdt tri6n khd todn
dien o cdc b6c hoc; 9/9 xd trong huyen deu c6 truong lcrp mAu gi6o, ti6u hoc,
'f'rung hoc cry so va trung tdm hoc tdp cQng d6ng. trong d6 co 08132 tru,ong dat
,i:

chudn quoc gia tdng 4 trucrng. Chdt lucrng gi6o duc c6 su chuy6n bi6n rich cuc,

ket qua huy d6ng hgc sinh hdng ndm d6u tang, dqt

ti

l€ 98,

l% k6 hoach; ty

le

hgc sinh kh6, gioi vd t6t nghidp cric c6p hoc hang ndm ddu vuot so v6i c6c nam
hoc tru6c. H9 th6ng truong l6p vd trang thi6t bi duoc dAu ru xAy drmg o c6c cAp
hgc ngdy cdng ki6n c6 h6a vd co bdn ddp ring duoc y6u cdu day vir hoc. D6i ngn

c6n b6 qudn

lj,

gi6o vi6n vd c6ng nhdn vi6n tiilp tqc phdt tri6n vd chdt tuong,

dac bi6t d6i ngfi gi6o vi6n c6c c6p dAu duryc diro t4o tu chudn su pham tro l6n;

c6ng t6c girio duc diro tqo duoc quan tdm

triin khai thuc hi6n,

dd c6 nhirng d6ng

gop quan trong trong sq nghiop ph6t tri6n kinh t5-xd h6i n6ng th6n.

-

C6ng t6c ddo tqo nghd, girii quy6t vi6c ldm vd xudt khdu lao dQng cho

d6ng bdo d6n t6c thi6u s6: Thuc hi6n Quy5t dinh 1956/QD-T'Ig ngdy
21 l l I 12009 cua'l'ht tuong Chinh phu. vd phe duy6t de in " ddo tqo ngh| cho lao
,:
"

Lldng nong thon den nam 2020 , de trien khai c6 hi6u quA c6c chinh sdch ddo tao

ngh6,

gin v6i giai quy6t viec ldm, chuy6n d6i co

cAu c6y tr6ng vdt nu6i cho lao

dQng ndng th6n, Ban Chi dao dd chi dao cdc ngdnh chi'c nang cua huy6n ph6i

hgp c6c don vi t6 chtc ddo tqo ngh6 trong tinh, huyQn t6 chuc c6c lop day nghi
cho lao d6ng n6ng th6n, qua d6 da tO ch[rc tAp hu6n, day ngh€ g6n v6i giai quy6t

vi0c lam cho 6.2 l4luot lao d6ng, g6m 5 nhorn ngdnh nghi chu y6u trong d6 d4y

,:

:

,.

,( ..

ngh6 gan voi giai quy6t vigc lirm cho 4. 183 luqt lao dQng, t4p hu6n 2.03

I

luot

lao d6ng.

- C6ng t5c xo6 d6i giam nghdo dat duoc k6t qud tich cuc: Ty

16 hQ

nghdo

toirn huyQn hdng ndm giarn tr6n 5oZ

l

- Chuong trinh th6ng tin trul,dn th6ng ving d6ng bdo ddn t6c thi6u s6: 't'o

chfc c6c hoat d6ng th6ng tin, tuy0n truydn v0 chu truong, duong l6i chinh

cta Ddng vd ph6p luqt cua Nhd nu6c, gi6i thi€u rn6 hinh
hicu qua; to chric tdp hudn ndng cao ndng luc cho c6n bQ
clrinh sach nroi den voi cdn

bQ

s6ch

san xudt chdn nu6i c6

xi. th6n, tri0n khai

c6c

rqi dia phuong. Trien khai lap dat cdc pano. hdng

i).

ron lr'uydn truyen ve c6ng t6c gidm nghdo; h6 tro phuong ti€n nghe nhin cho c6c

doi trrong nghio vi thong tin.

-

Khoa hoc vd c6ng ngh6: C6ng t6c nghi€n cuu. chuyin giao khoa hoc ky

thuat vdo sdn xu6t duoc thuc hi6n tu nhi6u chucrng trinh tr6n t6t ca c6c linh vuc.
3. Vd c6ng tric NQi chinh:
:^
'l'hu'c
hicn tot cong tiic quhn ly nhd nuoc v6 linh vuc:

Xt ly vi pharn hdnh

chinhl thi hAnh phrip luatl kiern tra. ra sodt c6c thu ruc hanh chinh. rham dinh cac
vdn bAn quan

lj

kip tho-i c6c vin

ph6p luAt; c6ng t6c h0 tich, c6ng chrl'ng, chr.ing thuc. Triin khai
brin ph6p lu6t rnryi du'oc ban hdnh. 'l'i5n hdnh thanh tra kinh te -

h6i, qudn lj ngAn s6ch thco k6 hoach vd thanh tra cl6t xu5t khi co y0u ciu.
'lhuong xuy0n n6m bit d0 ra nhirng giai ph6p huu hiQu han che tinh trang ldro h6n

xi

trcng cl6ng bdo dAn tQc thi6u s6. 'l-6 chuc thArn dinh vd huong dAn c6c xd t6 chuc

thuc hi6n c6c quy ucrc, huong uoc theo k6 hoach d6 ra. Tdng cuong c6ng tdc
phong ch6ng tham nhting, giai quy6t klp thoi dcrn thu khi6u nai, t6 c6o.

-Ihuc

;^
hiin tot
cong t6c hod giai, chrmg thuc, ding ky h6 tich

theo quy

:

dinh.... G6p phAn rang cucrng, ky cuong, ph6p ch6 xE h6i chu nghia. 6n dirrh tinh

hinh, phuc vu vd dilp ring kip thoi y6u cAu nhi6m vu chinh tri va phat trien kinh
:

1c cua dra phu'ong.

4. XAy dr;'ng D:ing hC th6ng chinh

tri:

I16 th6ng chinh tr! tr6n dia birn huy6n trong thoi gian qua dE vir clang ducrc
.:. ,, ). :
doi moi v0 t6 chuc va hoat dQng, g6p phdn quan trong vdo nhftng th?rnh tuu to

16r tror.rg su nghiCp d6i rnoi chung cua huy6n nhir. Co cAu t6 chtc b6 rndy trong
hd th6ng chinh tr! o cdp huyQn, xa

c6c t6 chuc chinh

(t

hQ

th6ng t6 chuc clang den chinh quydn vd

tr! - xa h6i) dd cluoc sip *5p, kiQn todn, co nhi6u ti6n b0. V

thuc ldm cht cua nguoi ddn

v2r

c6ng d6ng duqc ndng l€n mQt buoc; nhirng darn
8

bdo d6n

cht

vA quy0n vir nghia vu, lcri ich var tr6ch nhi6m dd duoc quy chti h6a

vd thuc hi6n kh6 hiQu qua; ddn

chinh tri, d6n chu

xi

cht ,e kinh tC c6 nhirng budc ti6n b6; dAn chu v6

h6i ti6p tuc duoc d6 cao. Nguni d6n thuc hi6n quy6n lim

chu cua minh. Quy6n ldm chu cta nguoi dAn trong bAu cu, ung cu, trong thao

,.;

luan dong gop y' kien xay dung c6c nghi quy0t, vdn bdn ludt vd sinh hoar

din chu

lrong dAn, trong c6c dodn the xd h6i va trin phuong tiOn th6ng rin dai chirng da
co nhi6u ti6n b6. CAp

ty

huy€n dd t6p trung chi clao c6c t6 chuc trong hC th6ng

chinh tri tri€n khai thuc hi6n t6t nhfrng chu trucrng, chinh srich cta Dang, Nhd
,l

nr,roc v€ cong

tiic t6n gido, dAn t6c tr6n dia bdn tao kh6ng khi ddn chu. coi md vd

dodn k6t.

'Ihuc hiQn quy ch€ hoa hoat dQng, c6c co quan
dang, chinh quy6n, dodn
thd o c6p huy6n d6i rn6i hoat dQng trCn cry sd rd so6t chuc nang, nhi6m vu va to
chuc bo rn6y c6c co quan chuy6n m6n; sip x6p t6 chuc b6 rn6y theo hutrng tinh
gon, ph6n c6ng hop

li,

tr6nh trtng cheo, pht hqp v6i ch['c nang, nhiOm vu duo-c

.
': nang cao hi6u lu'c, hi6u qud quan ly nhir nuoc, nAng cao chdt ltxrng
giao nham
phuc vu ngucri

din va doanh nghi6p; ph6n dinh
,, : ,.

16 chuc ndng quan

11-

nhd nLrnc

voi chuc ndng qudn ly t6 chirc cung [rng dich vu c6ng. D6ng thoi, t6 ch[rc th6ng
nhat vi6c thyc hiQn qudn ly da ngdnh, da linh vuc, phu hop vtri

diiu kien tu

nhi6n, ddn s6, tinh hinh phdt tri0n kinh re - xa hoi cua huy0n nhd.

C6i c6ch thu tuc hdnh chinh voi vidc trien khai d6ng b6, c6 hi6u qua co
chO

"rn6t cu'a" tqi TJBND huyQn vir c6c x5; chdt luong dich vu hdnh chinh c6ng

cli tung bu6c duoc cdi thicn thco huong tao ctieu kiQn thuAn loi cho nguiri
vd doanh nghi6p. Phuong thuc quan ly. dii'u hdnh

.^

dAn

ttng bu6c duoc hi6n dai hoa

.,]

thong qua viec tridn khai irng dung c6ng nghQ th6ng tin trong hopt dQng nQi b6
cua
c

tlng co quan, don vi

v2r

ti6p nhdn, giai quy6t c6c y0u ciu cira c6ng ddn, td

huc.

Tir thpc ti6n cho th6y: nhfrng thdnh tgu to l6n, co
kinh t6 -

xi

1i nghia quan

hQi rnir huy6n nhir d4t dugc thoi gian qua d6u

linh dao cua c6c c6p uy dring, vai trd

qudrn

trong v6

gin li0n v6i vai tro

ly cua c6c c6p chinh quyen vir ning

9

luc vAn d6ng quin ch[rng cua M4t tr4n 'l'6 qu6c, cdc td chuc chinh tri - xa h6i
trong vi6c phrit huy suc manh kh6i dai dodn k6t toirn ddn.
5. Nguy6n nh6n tlgt du'gc

thinh tich:

- C6 su quan t6m l5nh dao, chi dao s6u s6t cua 'l'inh uy. L-ly ban nhdn dAn

tinh vd h6 trg c6 hi6u qia cia'l.rung uong.
- Trong chr dao. didu hanh dd bam sdt chr ti6u, nhiQm vu theo Nghi quytt
IluyQn Ddng b6 vd

II6i d6ng nhin

ddn huyQn vd kC hoach ph6t tri6n kinh t6 xn

h6i cua huy0n 5 nim 2015 - 2020.

-

Ph6t huy tinh chu dQng

cta c6c ngdnh vd co so trong thuc hien nhicm

vu, kip thoi xu l1i, co biQn ph6p giai quy6t khi c6 sg vi0c phrit sinh.

- Cong t6c tuyin truyin. gido duc dA duoc cdc cdrp. cac
dOn co s6 ch[r trong. do do
tiL ch6 san xudt

di

ngarrh ttr huren

c6 sq chuy6n bi6n trong nhAn thuc cta nhdn dAn

chi rnang tinh tu cung tu cAp d6n nay dd c6 su chuyen bi6n sang

trao d6i, giao luu hdng ho6.

- Dang b0. Chinh quyen. Mat tran vd c6c doan the. nhan

d6n cdc dan toc

trong huy6n luon dodn k6t nhdt tri. neu cao truyin thdng anh hirng. ra sric

xa1

du'ng quO huong ngiry cing vi'ng manh.

6. ViQc thq'c hiQn chii truong, chinh s6ch cria f)ing, ph6p lu{t cua
Nhir nu'6'c:
Dd tang cuong c6ng t6c qudn

l!

cua Nhd nuoc vd thi dua khen thutrng,

tho-i gian qua. I Iv ban nhan ddn huyfn dd chi dqo tridn khai cac chu truong cua

Ddng, chinh s6ch ph6p luAt cua Nhd nu'6c

vi

c6ng t6c thi dua, khen thuo'ng gAn

v6i c6c nhi€m vu chinh tr! trong tdm cua huyCn. Uy ban nhdn ddn

huyQn dd

thucrng xuyOn ph6t dQng, trien khai, to ch[r'c tr6n dla ban huy6n c6c phong trAo

thi dua do Cht tich nuoc,'fhu tuong Chinh phu vA Uy ban nhan dan tinh ph6t
d6ng. C6c phong trdo thi dua dd co nhieu thay doi ve ch6t luong v<ri nhiiu n6i

dung phong ph[i, kh6ng hinh thuc ph6 truong. lay nang suAt, chAt lucrng, hi0u
qud ldrn ti6u chi hdng dAu nhu: Phong trdo thi dua day rnanh hoc tAp va lAnr thctr

tu tuong, dao duc, phong ciich H6 Chi Minh; phong triro " Cd nutrc chr-rng stc
xdy dung n6ng th6n rn6i".....

l0

7.Ho4t dQng cria T6 chf'c tl6ng, doin th6:
'l6ng cuong vai tro ldnh dao cta Dang d6i vdi c6ng t6c
thi dua, khcn

.

thuong,

.;

tiip tuc qu6n lridt, tinh th6n Chi thi

s6

34-C?TW cta I]6 Chinh tri "v6

ti0p tuc AOi mOi c6ng t6c thi dua, khen thuong". C6c c6p uy, t6 chilc dAng,, nguoi
.,

-l
dtrng dau
co quan, don vi phai tryc ti6p linh dao, chi d4o vd chiu tr6ch nhidrn

vi

chat luong. hi(u qua cong tdc thi dua. khen thuong. Phdt hu1 rot vai tro tii'n

.:

phong, guong mau cua c6n b6, ddng vi6n, ld h4t nhAn trong c6c phong trdo thi
dua o co so, ldrn cho phong triro thi dua tro thdnh phong triro hirnh d6ng czioh
rnang s6u r6ng lren dia bdn huyen. 'l'iOp tuc tuy6n truyCn dLLong l6i, cht trutrng
cua Ddng, tu tuong vC thi dua y6u nuoc cta

Cht tich 116 Chi Minh; chinh s6ch,

ph6p luat cua Nhir nuoc vd thi dua, khen thtrong, ldm chuy6n bi6n nh4n thuc cua
c6n bQ, ddng vien vd nhin ddn ve vai tro.

vi tri vd tArr quan trong cua c6ng

tac

thi dua, khen thuong, ld ddng tuc d0 hodn thanh nhi6rn vu chinh tri vd ld bien
.i

^
phap quan trong dd xdy
dung con ngudi rn6i. GEn kdt crlc phong triro thi dua yeu

nucrc

voi vi6c hoc tdp vd lam theo tu tucrng, dao duc, phong cach IIii Chi Minh,

qua d6 ndng cao chAr luong c6c phong trdo

thi dua, cac cu6c v6n d6ng quin

ching cua Dang. Coi trgng viQc ph6t hiQn, xAy dmg di6n hinh vd c6 nhi6u hinh
..i

thuc, bi6u duong, ton vinh c6c di6n hinh ti6n ti€n, c6c tAp th6,, crl nh6n co thdnh

tich ri6u bi6u trong hoc t{p vir liun theo tu'tucrng, dao dt'c. phong

cdrch

II;

Chi

Minh, tao silc lan toa tren dla bdn huydn.
Phdt huy vai tro cua Mat t16n To quoc va ciic doan

van dong doan
.^i

hop cua cd

hQ

viin. hoi viin

va cac

thi

nhdn dan trong vielc

ting lttp nhan dAn. huy dtirrg suc manh tong

thong chinh tr! tham gia c6c phong trdo thi dua y6u nu6c vir cong

t6c thi dua, khen thuong. Dd c6 nhi6u d6i m6i, tich cuc tham muu ban hirnh cdc

chu tnrong, chinh s6ch, ph6p lupt v0 thi dua, khcn thuorrg vd ph6t d6ng c6c
phong trdo thi dua tren dla birn hr"ryen.

VI. CAC HiNTI TTITIC DA DUOC KI{EN THU'ONC
l. Danh hi u thi dua:

Nim

l0l0

56, ngirv, thing, nim c iia quyCt dinh cdng. nh$n
tlua
danh hifu thi dua; co'q uan ban hinh quy6t dinh
HuAn chuong lao Quy6t dinh sO tSOSIQO-C1'N, ngdy 251912010 cua

I)anh hi0tr thi

ll

d6n han

ba

hu tich nu6c

2. IIinh th['c khen thu'ii.n
Nim
2003

2004

IIinh th['c khen
th u'ii'n

Bdng khen
Ccy

thi dua

56, nghy, thdng, nim cria quy6t tllnh khen
th u'<i'n ; co' uan ban hinh lt 6l dinh
uy6t dinh s6 711l QD-UBND, ngdy 191212004 cn
BND tinh Ninh 'l'hudn.

y6t dinh s6 1294/QD-[JBND, ngdy 2OtO5t2OO5
ua UIIND Ninh 'IhuAn.
Qu y€t dinh s6 ll52l QD-UBND, ngiry 24141200
ua UBND tinh Ninh'fhu an.

2005

BEng khen

2006

Ilang khen

2007

Bing khen

2008

B

2009

C'o thi

201 5

Bhng khen

uy6 t dinh s6 2844/QD-UBND; ngdy
ua UBND tinh Ninh'l'huAn.

20 r5

Cd thi dua

uyet dinh s6 188/QD-[JRND; ngdy t2t0U2Ot
ua UBND tinh Ninh'l.hu6n

201 6

khen
clr-ra

I35ng khen

uy6t dinh sO Z:O:IqO-UBND, ngdy 2U612007
ua TJBND tinh Ninh 'l'huAn
uy6t dinh SO I633/2007/QD--l"l'g, nga
l3l I I 12008 cua'lhu tuon Chinh hu
ua TJBND tinh Ninh'l'hudn.

t

uye dinh s6 452/QD-UBND,
ua IJBND tinh Ninh ]'huAn.

ngdy 04l3t2\tT

lOlt2t2}t5

uy6t dinh s6 1549/QD-'fTg, ngdy 041812016 ci
hu tuong Chinh phu trong c6ng tric b6u cu nhi6
2016-2021

2017

Cty thi dua

l0l8

Bdng khen

20 r9

Bdns khen

uy6t dinh 13O/QD-[JBND ngdy 02102120fi ct
BND tinh Ninh'l'hu an.
uy6t dinh 1045/QD-[_IBND ngdy 25/6/2018 cu
UBND tinh Ninh Thudn. V6 vi6c khen thuon
hdnh tich thuc hi €n nhi€m vu nim 2017
uy6t dinh 656/QD-B'ICN[JBD'f ngay t8l9t20t9
ua 86 truong, Chu nhiem Uy ban D6n t6c. VC vi6
hen thudng dA c6 thdnh tich xu6t sdc trong thu
i€n c6ng 6c ddn tQc vd chinh s6ch d6n r6c cu
I) a II N h a n LI oc n h an d p I) It h o da [.r c u c a C d
o c t h U s o ri n h N n h I' Ir LI i:t n a II I I I n it II'I 2 0 I

V6i nhirng thirnh tich n6u tr6n ld ni6m tu hiro vd ld k6t qua cua su dodn k6t
th6ng nhdLt cua Ddng b6, chinh quy6n vd nhAn ddn ciic d6n t6c tr6n dia bin
2

Ai aa quyet t6m vuo'r qua nhirng kho khan th6ch thuc. D6 kip thri
ghi nhdn, tri 6n c6ng lao d6ng g6p cia Nh6n dan vd crin b6 huyQn B6c Ai tr.rng
huy€n B6c

su6t chdng du<rng 70 nam thdnh ldp huy6n, 60 ndm ngdy giai ph6ng vd 20 nam t6i
l6p huy6n g6c Ai.

Nh6n d6n vd c6n b6 huy6n B6c Ai tintr Ninh Thu6n Kinh trinh Cht rich
TJBND tinh trinh

Cht tich nu6c tdng rhucrng Hu6n chucrng

TrAn trong Kinh

I_ao d6ng hang Nhi.

trinh.l!!

XAC NIIAN CUA CAP TRiNII
KIII,]N 'I'IIU'ONG
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H6 Xuan Ninh
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