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BÁO CÁO  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2022 

 

I. Tình hình chung 

1. Thuận lợi: 

 Trung tâm CNTT&TT luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của 

Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Công đoàn bộ phận luôn 

nhận được được sự quan tâm chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ 3 và sự hỗ trợ của Ban giám 

đốc Trung tâm. Viên chức, người lao động thuộc Trung tâm cơ bản đều tâm huyết 

với nghề, nhiệt tình hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua. 

2. Khó khăn: 

Bộ máy tổ chức của Trung tâm dù đã được kiện toàn, nhưng chưa ổn định, thiếu 

nhiều vị trí chủ chốt chưa được bổ nhiệm (01 Trưởng phòng, 03 phó phòng phụ trách 

phòng và 1 viên chức phụ trách phòng); nguồn nhân lực của Trung tâm còn thiếu. 

Nguyên nhân chủ yếu do công tác đào tạo cán bộ, cùng với cơ chế, chính sách của 

địa phương, của đơn vị chưa thu hút được nhân lực có chuyên môn cao, nguồn nhân 

lực của đơn vị hiện nay còn thiếu cả về chất lượng và số lượng. 

II. Công tác đoàn thể 

1. Tình hình hoạt động về tổ chức cán bộ 

Tổng số viên chức, người lao động của Trung tâm là: 27 người, trong đó:  

- Nữ: 10  

- Nam: 17 

- Đảng viên: 13 đồng chí 

- Trình độ văn hoá: 12/12 là 27  

- Trình độ chuyên môn:  

+ Đại học: 26 cán bộ. 

+ Trên đại học: 2 cán bộ. 

- Trình độ chính trị: 

+ Cao cấp LLCT: 01 và đang theo học 01. 

+ Trung cấp LLCT: 9.  
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Trong năm 2022, thực hiện công tác luân chuyển nội bộ1 02 người: 01 công 

chức từ Phòng BCVT-CNTT về Trung tâm và 01 viên chức từ Trung tâm sang Phòng 

BCVT-CNTT. 

2. Đời sống việc làm của viên chức, người lao động  

 - Chủ động tham mưu, thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ các chế độ chính 

sách đã được ban hành như: lương, các khoản phụ cấp, BHXH, thai sản... Thực hiện 

kịp thời chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển lương 

đảm bảo đúng kỳ hạn cho viên chức, người lao động.  

- Thực hiện chế độ làm việc theo Luật lao động. 

- Kết hợp tham mưu cùng Ban chấp hành CĐ cơ sở tổ chức các ngày lễ tết trong 

năm: Ngày Quốc khánh 02/9; Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ngày thành lập Phụ nữ Việt 

Nam 20/10;  Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7;  tổ chức giao lưu TDTT…  

3. Các phong trào của viên chức, người lao động 

Viên chức, người lao động thuộc Trung tâm luôn tích cực tham gia đầy đủ các 

phong trào của tỉnh, của ngành phát động, kết hợp với Công đoàn cơ sở và Công 

đoàn các Sở bạn, tạo sân chơi tập luyện Văn hóa văn nghệ - TDTT, tham gia chương 

trình nông thôn mới.... Luôn đề cao cảnh giác nâng cao các biện pháp phòng gian, 

bảo mật, phòng chống cháy nổ, tuân thủ tốt các quy định về an ninh, quốc phòng tại 

địa phương.  

Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện định hướng của 

chi bộ với sự tham gia phối hợp của các tổ chức đoàn thể, Công đoàn, Đoàn thành 

niên, Hội chữ thập đỏ. Viên chức, người lao động Trung tâm luôn hăng hái, tích cực 

tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội theo tinh thần đoàn kết ‘‘lá lành đùm 

lá rách’’, ủng hộ đồng bào lũ lụt, tết vì người nghèo....  

III. Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể 

Năm 2022, Trung tâm CNTT&TT Lào Cai đã hoàn thành toàn diện chương 

trình, kế hoạch công tác trọng tâm đã đề ra và các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông giao.  

1. Các chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị: 

- Hoạt động quản trị Trung tâm mạng Intranet, Quản trị kỹ thuật Cổng thông 

tin điện tử: Luôn đảm bảo sự hoạt động ổn định thường xuyên liên tục 24/7. 

- Công tác tham mưu xây dựng các Đề án, Dự án, Quy hoạch: Đảm bảo 100% 

các dự án đều có chất lượng và tiến độ đạt yêu cầu. 

- Công tác hỗ trợ các đơn vị ứng dụng CNTT: Đảm bảo 100% các yêu cầu, kiến 

nghị, sự cố đều được khắc phục và hỗ trợ kịp thời. 

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT: Đảm bảo hoàn thành trên 100% các 

chỉ tiêu được giao. 

 
1 Sở Thông tin và Truyền thông 
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2. Công tác thi đua, khen thưởng: 

2.1.  Về danh hiệu Công đoàn:  

+ Tập thể: Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh. 

+ Cá nhân: có 26 đ/c đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc, 01 đ/c được đề nghị tặng 

Bằng khen của công đoàn viên chức tỉnh. 

2.2.  Về chuyên môn: 

- Đối với tập thể:  

+ Tập thể Trung tâm được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. 

+ 05/05 phòng thuộc Trung tâm được công nhận danh hiệu tập thể lao động 

tiên tiến. 

- Đối với cá nhân: 
+ Đánh giá chất lượng công tác: năm 2022, Trung tâm có 08/27 viên chức, 

người lao động được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 19/27 viên chức, người 

lao động được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01/27 viên chức, người lao động 

chưa đủ thời gian đánh giá.  

+ Danh hiệu thi đua: năm 2022, Trung tâm có 04 cá nhân được công nhận danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 22 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên 

tiến. 

+ Sáng kiến: năm 2022, Trung tâm có 11 công trình sáng kiến cơ sở đã được 

xét công nhận (tăng 03 công trình so với năm 2021).  

IV. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

1. Thủ trưởng cơ quan: 

1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ chức, đoàn thể làm tròn 

chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh  những sai sót của từng cán bộ 

công chức nhằm xây dựng đơn vị giữ vững là đơn vị vững mạnh. 

1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức 

người lao động theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng 

công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống cán bộ viên chức người lao động. Nhất là 

quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn. 

1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp 

vụ, chính trị cho đội ngũ CBVCNLĐ trong đơn vị, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán 

bộ kế cận. 

1.4. Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho VCNLĐ hoàn 

thành nhiệm vụ. 

2. BCH Công đoàn bộ phận: 

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của viên chức, người lao động; phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, 

công bằng XH; phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du 

lịch cho viên chức, người lao động. 
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2.2. Cùng Ban giám đốc Trung tâm tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy 

truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng chủ nghĩa xã hội của giai cấp công 

nhân VN, rèn luyện VCNLĐ trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh 

hiệu  “ Trung thành – Sáng tạo – Tận tuỵ – Gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập. 

3. Viên chức, người lao động: 

3.1. Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như 

cấp trên đúng kỳ hạn. 

3.2. Có tinh thần tự học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây 

dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3.3. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với 

năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách 

nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành 

nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan. 

3.4. Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng đơn vị ban hành. 

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2022, toàn thể viên chức, người 

lao động Trung tâm CNTT&TT tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục 

khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong 

Nghị quyết đã đề ra. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thực hiện Nghị quyết Hội nghị VCNLĐ 

năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Công đoàn bộ phận Báo cáo Hội 

nghị VCNLĐ Trung tâm CNTT&TT Lào Cai năm 2023. 

 TM. BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN  

CHỦ TỊCH 
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