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icE HO4CH
Trin khai c8ng tác thi dua khen thu*ng
trên dja bàn qun bang Mal gial don 2021-2025
Thvc hin Chi thj s 34-CT/TW ngây 07/4/2014 cña BQ ChInh trj v tip
tiic Mi mói cong tac thi dua, khen thu&ng; K hoach s O2IKH-HDTDKT ngày
10/12/2020 cua Mci dong Thi dua, khen thucing Thanh pho ye cong tac thi dua,
khen thuông cüa thành ph Ha 1401 giai do?n 2021-2025; Nghj quyt Dai h0i
Dãng bO q4n Hoãng Mai Mn thu IV, thim k5' 2020 2025, d phát huy kM qua
dat duqc trong cong tác thi dua, khen thuOng giai don 2016 - 2020, H0i ding
Thi dua - Khen thuãng qun Hoãng Mai ban hãnh K hoach cong tác thi dna,
khen thu&ng giai doan 2021 - 2025, vâi chü d "Doàn kt, sang to, Mi mói,
thi dua xây dçtg qun bang Mai giàu dçp, van minh, hin di", n0i dung ci
th nhu sau:
£ MVC B! CH, YEU CAU
I. Mijc dIch
1. Tip tic thvc MOn tát CM thj s 34-CT/TW ngày 07/4/2014 cM BO
ChInh trj vâi tinh than chü dng, sang tao, Mi mói trong cOng tác thi dua khen
thtrâng, tao sir chuyn biEn Mi vâi các cp, các ngành, can bo, cOng chüc, vien
chüc và các tang lop nhân dan, dc biOt là ngu&i dung d&u v vj trI, vai trô,
nghia, tam quan trçng cM cOng tác thi dna, kherrthuàng;
2. DLy math các phong trào thi dna yêu nuâc nh6 phát huy süc math
tong hcip cua ca hç thong chith fr va cac tang lop than dan Thu do, huy dgng toi
da mci tim nAng, ngun lvc thvc hiOn thâng Igi thiOm vi phat triën kinh t xã
h0i Mm 2021 và K hoach 5 Mm (2021 - 2025) theo Nghj quyk Dai h0i dai bMu
Dâng bQ thành pM Ha N0i lAn thu xvii, nhiOm k5' 2020 - 2025, thiM thvc lQ.p
thânh tich chào mfrng các ngày l, các ngày k5' niOm IOn cña TM dO và d& nuOc;
3. Kjpthài phát hiOn, bMu dutcng, tOn vinh, tuyên fruyn, than rQng các guong
thin hmnh tiên tin, ngu&i tót, viOc t& trong các phong trâo thi dua; chü trgng khen
thuäng thãnh tIch dOt xd.t, khen thixOng tp SnhO và nguài lao dng trrc tip.
II. Yen cu
1. T chCrc các phong trào thi dna yen nu&c phài thit thvc, barn sat yen
cAn nhi4m vii chinh trj cüa Qun trong tüng Mm và cà giai doan 2021- 2025.
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Thubng xuyên don dáe, kMm tra, so két, t&ig kát, dánh giá hiu qua cac phong
trâo thi dua trén co sà kM qua thvc hin nhim vij chinh frj cüa Qun Va cüa tirng
dja phtrcmg, dun vj;
2. 100% cac don vj trirc thuOc Q4n xây drng k hoach trien khai, thvc
hin sr chi 40 cüa HOi dng TM dua - Khen thithng Qun; the phong trào thi
dua dtrqe th chfrc thiM thve, hiu qua, có giãi pháp ciii th, phãn cOng rô tráeh
nhim, nh.kt là trách nhim cüa nguôi dung d&u co quan, don vj, quy djnh thai
gian hoàn thành cii S d kim tra th chüc thrc hin. Viec so kM, thng kM
phong trào thi dua vâi cac hInh thüc linh hoat, phü hcrp vâi dc thu elm dun vj.
Kjp thai bi&i throng, khen thtthng eáe th chüc, cá nhân lam t&, dng thai có bin
pháp, hInh thfrc xà l? nghiêm eac tru&ng hcxp vi pham, khOng hoân thânh thim
vi".
B. NQI DUNG vA GIAI PHAP
I. Ta chñt các phong trào thi dua
Thi'rc hin d& mâi nOi dung, phirong thüc t6 chüc các phong trào thi dua,
phát dung the phong trào thi dua phâi eO chü d, cO tiêu chI cii 5, ni dung thiM
thirc, barn sat nhim vv chInh trj duqc giao, $p trung nhung vic trqng tam, vic
yk, vic khó, 1i'ra eh9n mô hInh, lam dim d chi dgo. Phát dQng thi dua thi'rc
hin thAng igi nhiem vi phát trin kinh th - xâ hOi nàm 2021 và k hoach 5 nAm
(2021 - 2025) theo Nghj quyk Di hQi Dâng bo qun Hoãng Mai lan thu iv,
dãng th&i triM khai các phong trâo thi dua thubng xuyen, thi dua theo chuyên d
väi rnvc tiéu, nQi dung, tiêu chI cl S nh&m thvc hin tót các nIiim VI trçng
tam, cac khau dOt phá cüa Qun, ci th nhu sau:
1. Hng nàm t chlrc phát dQng phong trào thi dua hoàn thánh xu& sk các
nhiOrn vtl chInh trj trçng tam, nhiOm vi't phát triM huh th - xA hOi theo the
.
chucxng truth cong tac, Chi th1, Ngh quyet, ke hoach, de an theo fling lrnh vije
cüa Qi4n üy, HOi dang nhân dan, Uy ban nhân dan Qun và cac phong trào thi
dna do Trung uong, Thành ph phat dng.
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2. Phát dng các phong trào thi dua theo ehuyên d gân vôi cac si'r hen,
ngày 1, ngây k5' nim lan eUa Thu dO va dt mite nhu:
.1

L

•

- Nam 2021: Dai hçi Dai bieu toan quoc lan thu XIII eua Dang; Bau cu
Dai biM Qu6c hOi khóa XV vâ HDND the cp nhiem ks' 2021 - 2026; KSr niêm
75 nàmNgày toàn quac kháng ehiM (19/121946 - 19/12/2021);
- Nãm 2022: K' nim 50 nãm ChiM th&ng "Ha NOi - Din Biên Phil trên
khOng"; K' thOm 75 n5m ngày Thucrng binh hOt s (27/7/1947 - 27/7/2022).
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- Näm 2023: K nim 75 nãxn Ngày Cliii tjch H Clii Minh ra Lôi kêu gçi
thi dua ai qutc (11/6/1948 - 11/6/2023); K5' nim 20 nan ngày thãnh 1p qun
Hoãng Mai (2003-2023).
- Näm 2024: K$' nim 70 nAm Ngày Giâi phóng ThU do (10/10/1954 10/10/2024); K ni4m 80 näm ngày thành 1p Quãn dOi Nhãn dan Via Nam
(22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 nàm Ngày hOi qutc phông toàn dan (22/12/1989
- 22/12/2024).
- Nàm 2025: K$' niem 95 näm Ngày thãnh Ip Dãng Cong san Vit Nam
(3/21930 - 3/2/2025); 50 nàm Ngày Giài phóng Min Nam, th6ng nhAt dAt nuâc
(30/41975 - 30/4/2025); 135 Mm Ngày sith Cliii tjeh H6 ChI Mitt (19/5/1890 —
19/5/2025); 80 Mm Ngây Quc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025); Châo müng Dai hOi
Dãng các cAp, Dai hOi dai biu 1n thu V Dãng bo qun Hoãng Mai vã Di hOi
dai bikt ln thu XVIII Dâng bO Thãnh ph, Dai hOi Thi dua yêu rnthc Thãnh ph
giai doan 2025 - 2030.
3. TMp tic triên khai thvc hin có hiu qua các phong trào thi din do
Thãnh pM phat dng:
- Phong trào thi ã'ua "Ca nzthc chung tay vi ngwô'i nghèo - Không ctJ ai bj
bó igi phIa sau ":Thuông xuyên tuyên truyn các thU truong, chInh sách cUa
Dáng, Nhà nuàc v giâi pháp giãm nghèo. Din phong tráo tr& thânh nhiOm vçt
trçng tam, thu&ng xuyên ciia cac cAp, cac ngãnh, cac dja phuong, don vj. Trik
khai dàng bo các chInh sách xâ hOi, $p trung cho mic tiêu giãni nghèo bn vflng,
nâng cao phUc igi xà hQi, buy dung su ding hiu qua mi ngu6n lye phic vi cho
cong the giâm nghèo, dAy math xâ hOi hoa trong cong tác giãm nghèo tao thânh
phong trào sâu rng, thu bUt và dng viên sy than gia cUa các tAng lop dan cu
frong viGc thyc hin cac chuong frInb giàm nghêo, viGc h trq, gi'Up d nguôi
nghèo; buy dng các $p tM, cá nhân, các doanb nghip CO nhftng viec lam thMt
thirc tham gia dóng gop cong sue, fri tue, 4t chAt M trq, giUp aCt dia phuong, co
sO, cQng dng vâ các ho gia dInh giãm nghèo vá thoát nghèo. Các th dan pM,
cong ding dthi cu và các hO gia dinh thi dua doàn kM giip nhau giám nghèo và
tüng bithc lam giâu, M trçi nguôi nghêo và giUp dCt các cá than, ho gia dlnh khac
phát trin kith tá, n djnh cuOc sng vâ cUng nhau vuon len thoát nghèo.
- Phong trào thi a'ua "Doanh nghip Vit Nam hai nhç2p và phát triên ":
Tip tic dAy math các phong trào thi dua nâng cao náng lye thyc thi co cM
chith sách dam bào cOng khai, mitt bach, hiu qua; dAy math câi each hanh
chith. Tang eubng 1mg drng cong ngh thông tin, hien dai boa dich vu hành
chInh cOng; M trq doanh nghip kh&i nghip, doanh nghip dói mOi sang tao,
hOn dai hOa cOng ngh theo chucing trInh eUa ThAnh ph6.
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- Phong trào thi ã'ua "Can b5, cong c/uk, viên c/uk thi cfua thy'c hin van
hóa cOng sá" gJn vöiphong trao thi a'ua "Can bç5 cOng c/uk, viên c/uk và ngzeôi
lao a'ç5ng thi dua th?c hin van hóa cOng s& và nol cOng cç5ng": Tip tiic thvc hin
t& cong tác tuyên truyn, to sv chuyn bMn mnh me v& nhn thüc, sr ding
thun eüa toàn xã hi vâ phát huy the m?nh tng hccp cüa cã h thng chinh frj
trong triM khai th chüc thvc hin phong trào. Thvc hi4n nghiêm S S "Van hóa
cong viz"; CM thj cüa IJBND Thãnh pM v "Day mnh cac giãi phap nhLn nãng
cao các cM s dánh giá hiu qua hoat dØng cUa chinh quyn thành pM Ha NOi".
S cao vai trO nêu gucxng, tráeh thim cUa ngu&i dung Mu; tAng cu&ng k5 Mt. k5'
eucmghânh chinh gn s'ài vic thvc hien Mt hai quy t& üng xà; tang cuing thanh
tra, kiern Ira d91 xuat ye trach nhiçm thve thi cong vi, dao due nghe nghiçp, quy
the giao tiêp üng xü ncii cong s&. Nãng eao hiu 1rc, hiu qua quãn 1, dMu hành
eüa UBND ya ea quan hành chith tu Qun dn phubng; Quãn trj nhà nithc theo
mO hhih ehmnh quyn din tà; $p trung thre hin the bin pháp, giái pháp nh&rn
gop phAn nãng eao thu hang et Thành pM y PCI, PARThJDEX và cal thin cAn
bàn thu hang các ehi s6 PAPI, SIPAS eña Thành ph6.
4. Tip tic dAy rnanh và thvc hien cO hiu qua the phong trào thi dua, gop
phAn quan trçng hoân thãnh các nhim vi chinh trj, chi tiêu kinh t, xA hOi cUa
Qu3xt phong trào "Toàn dan doan kit xáy dgng a'ài sing van hóa" gn vol
phong trào thi dua xáy dmg "Ngzthi Ha Nôi thanh ljch, van minh" và thrc hin
02 b5 quy tc &ng xfr cña Thành pM; phong trào thi a'ua "An toàn thvc phdm
p/tong trào thi dua "Ngzcài tat, vic tat"; phong trào thi dua ddy mgnh cOng tác
cái cach hành chInh; phong trào thi dua "Vt an ninh Td qudc ", "Thi dua quylt
thJng"; phong trào thi dua trong xáy d!cng h thdng chInh frj gn vOl thvc hin
"HQc te2p và lam theo tic twO'ng, dgo thk, phong cách HJ ChI Minh"...
5. Huông üng phong trào "Sang kiln, sang tgo Ha Nai" do Thanh pM phát
dng nhLn phát triM math me khoa hgc, cOng ngh và d6i rnài sán tao, gOp
phM phát triM Thu dO hien dai, yAn minh.
6. Duy tn hiGu qua phong trào thi dua truy4n th6ng cña cac ngành, dja
phuang, don yj; dng thai tip tvc xây dirng và t6 chüc triM khai cac phong trào
thi dua dáp üng yêu eLi tInh hInh và dc thu thim vi cüa thng ngãnh, tüng dja
phuang, don yj trong giai do?n rnâi.
II. Nang cao chat hrçrng cOng tác khen thtr&ng:
1. Tp trung cM 4° nâng cao chAt hrqng cOng táe khen thuâng tü khau
phát hin d xuAt, lva chgn trong do chü trçng quan tam khen thithng kjp th&i cho.
eae ca nhãn cO thãnh tIch xuAt sc dOt xuAt, thành tIch theo cOng trng, khen
thuâng ehuyên d& khen thuâng $p th nhO và nguài lao dng trrc tip thu cOng
than, nOng dan, cong chüc, viên chüc va ngu&i dan. Dam bao khen thuâng barn
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sat k& qua thi dua thvc hi4n cac nhi4m vv trçng tam, cap bach eüa dun vj và
Q4n, gn vOl vice giài quyk eác van c1 iOn, bite xüc, cAp thit cita xã hi, cong
ding, linh virc, nhüng vic lam t6t, sang kiM mang igi hiu qua cao phic vi
ngu&i dan, doanh nghip. Coi day là biGn pháp dOt phá trong nâng eao chAt lirçing
khen thuOng;
2. Nãng eao chAt hrqng hogt dng cüa HOi d&ig xét d tài, giài phap, sang
kMn cáo cAp. Thãnh phàn H0i d6ng xét dè tài, sang kiM phãi phü hçip vói t&ng
linh vrc theo chitc nAng, nhim vi elm tüng cu quan, don vj, dam bâo vic xét
chçn dung ngubi, dñng vic và dánh giá hiu qua, site lan tôa cüa sang kiM, d
tài khi 1mg ding vào thçc tin;
IlL Tp trung thiyc hin tt công tác phát hin, bài du*ng, tang kt và
nhân diM hInh tiên tiM:
1.Phát hin diM hInh tiên tiM:
- Xây dimg cáo bQ tiêu chi ci th& xác djnh rô dti tucing, tiêu ehI diM hInh
trong timng ngành, lTnh vvc;
- Tang cuàng ki&n tra, giám sat vic thvc hin eác tiêu chI, nQi dung thi
dua qua do kjp thôi phát hin diM hInh;
- Giao tráeh nhim ci th cho timg cAp, tüng ngành, tüng don vj trong vic
phát hin cáo diên hInh tiên tiên;
- T chIre thvc hin t& CuOc thi viãt v guong di&n hmnh tiên tMn, ngu&i t&
vic t6t hang nAm theo k hoach.
2. B6i duô'ng diM hInh tiên ti4n:
- Xây dmng k hogch bM duong th&n hInh tiên tiM: TrOn co sO cáo mô
hInh, guong diM hInh tiên tiM dà phat hin và lija chçn, tiM hành xây drng k
hogch bi duông. Trong k hogch cn xác djnh rô trách nhim ehi dgo, các hogt
dung bi duông;
- Chi dgo, xay dijng 10 trmnh ci th d các Sn hInh tiên tM phAn dAu dfl
danh hiu thi dua, hmnh thitc khen thu&ng cAp Nhà nuâc, cAp Thãnh ph nhm Anh
hông Lao dng, Anh hông Lirc luccng vii trang, ChiM si thi dua Toàn quAc, Huãn
ehuong cáo hng, Co thi dua elm ChInh phU, cáo danh hiu vinh d? Nhà nuOc, CO
thi dua Thành pM, COng dan Thu dO uu tit, ChiM si thi dua Thãnh pM...; TriM
khai cáo n0i dung chuM bj t6 ehitc HØi nghj diM hInh tiên tiM cáo cAp tM tOi
Dgi hQi thi ctua yêu nuOc Thành pM vào nàm 2025;
- Cáo dun vi cO trách thim tham muu giüp Thu tn.râng ccx quan, don vj
theo döi, cp nht thông tin v cáo guong diM hinh tiên tiM, thy dçng diM hInh
tiên tMn lam nông cót cho cac phong trào thi dua.

6
3. T6ngk&:
- Kjp thôi t6ng kk mO hInh, di&i hinh, khen thuàng thãnh tIch xut sic, dt
xuãt M vOl cac din hInh tiên ti&i d dng viên, khuyn khich eác din hmnh
phãn Mu yuan len và có sue lan tôa trong eng d6ng;
- Dinh k3' hang nAm t6 chüc thng k& ton vinh $p-th, cá nIt cti& hmnh
g.n vOi viêc hQc $p va lam theo Ut tuàng, dao due, phong each H Chi Minh.
4. Nhfin dMn hinh tiên tiM:
A

f

A

- Phat dyng eac phong trao thi dua hge tap, lam theo guang then hinh tien
tiM ti dja phuang don vj;
- Thçc hin tot vice tuyên truyên v gucxng diM hInh thông qua các phtrang
tiên truyM thOng, C6ng thông tin din tu cüa Qun và tai cáe hQi nghj, cae bu6i
slnh hoat et t6 ehüc Dãng, doàn th&..; T chüe các ehucmg trmnh giao lutz, flp
mat, tça dam bi&z throng diM hmnh tiên tiM, ngu&i t& vice t6t; tó ehüe tót CuOc
thi viM v gucrng diM hInh tiên tiM, ngu&i t6t viec t6t hang nàm theo K hoach
cüa Quan.
- T6 chirc thAm quan, h9c $p phuong pháp, each lam hiu qua cüa cae diM
hmnh tiên tiM CM nghiên efru, v3n ding vào thre M cüa tfrng dja phucxng, don vj.

lv. Nâng cao hiu qua cOng tIc quãn Iy' nhà nithe v thi dua, khen thir&ng
1. K4p thai tham muu cp üy Dang, ehinh quyn cae ep ban hãnh the CM
thj, Nghj quyM, Chuong trinh, K hoach v cong tác thi dua, khen thithng. TriM
khai th?c hien cO hiu qua L4t thi dua, khen thtràng; các quy eh, quy djnh eña
Thành ph, Qi4n dä ban hânh v linh we thi dua, khen throng;
2. Nãng cao vai trô, tráeh item eUa ngizâi dung Mu ep üy, co quan, don
vj trong thrc hien cOng tác thi dua, khen thuäng; ngizäi dung Mu co quan, don vi
phài trre tip lânh dao, chi dao Va chju trách nhiGm v chat hrçrng, hieu qua cong
tác thi dua, khen thuOng tai co quan, don vj. Ly kM qua thvc hien cong tác thi
dua, khen thuàng cüa co quan, don vj là mOt trong nhttng tléu cM dánh giá nàng
lye cUa ngu&i dung Mu co quan, don vj;
3. Kjp thôi tham muu UBND Qun ban hành mói, süa CMi, b sung cáe van
bàn nhiim hoân thien h thAng quy ehA, quy djth trong 11th we thi dua, khen thuâng;
nâng cao vai tro cUa HQi d6ng Thi dua - Khen thuâng các
4. Kiên toàn
cp theo quy djnh. Phãn cOng rO trách nhiem tirng Thãnh viên Hôi dng trong
viêc theo dôi, don dAc, kiAm tra cOng Mc thi dua, khen thixOng. Hang qu, Thành
don vi dirge phân cong theo dOi CM chi dao và nâm
yién HQi dông lam yiêe
cOng tác thi dua, khen thrâng; duy tn mAi lien h
tInh hInh iftyc hien nhiem
va

vol

vv
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cht the vâi Thu&ng trirc HOi clang Thi ctua - Khen thtthng Qun, thông tin và
phãn ánh kjp thbi các vk da phát sinh;
5. Tip t11c kin toân dOi ngfl can b, cong chüc lam cong tác thi dua, khen
thuông tir Qun dn cri sâ dam bào s hrcrng, tInh k thüa va an djnh;
6. Kiên toàn cac Cim thi dua theo huàng các-dan vj trong cwm dng
nht hoc turing d& clang nht v chüc náng, nhim vi và quy mO. Dai mài
each thüc t6 chfrc các hoat dng Cim thi dua thông qua vic tang cubng cac
buM tça dam, giao liru than hmnh tiên tian. Ta chirc kiam tra chéo, tang cix&ng
cac hoat dçng chuyen de. Xay drng quy che hoat dçng Ciim thi dua phu hqp
vói dc diam elm thng cc; quan, dun vj dam bão các ni dung, tiêu chI thi dua
pit hop vôi cc; quasi, don vj thuc Ciini. D cao vai trô elm Cun truông trong
vic t6 chirc triM khai phong trào thi dua trong Cin và dart giá, suy ton eác
clan vj hang nàm;
7. Thrc hin ttt thu t1c hành chInh trong Itoh we thi dua, khen thu&ng,
tao di&u kin thun igi nh&t cho cac th chfre, cá nhân. Gng dung có hiu qua
cong ngh thông tin trong cong tác quãn 1 nhà nuóc và thi dua, khen thuàng,
dac bit frng drng cong ngh thông tin trong giâi quy& thu tçic hãnh chinh yE
then thu&ng;
8. Thrc hin tát vic tó ehüc trao tng, don nhn các danh hiu thi dua,
hInh thüc then thu&ng theo dung cáe quy djnh, huOng dk hin hành elm
Trung wing vâ Thành pM darn bâo trang tryng, tiét kim và có nghta giáo
drc, tuyên truyên.
C. TO CIItC Tm/C HIN
1. HidEngThi (tua - Khen thir&ng.Qi4n
- TE chüc triM thai Ka hoach cOng tác thi dua, khen thu&ng giai (loan
2021-2025 trong các cLp, các ngãnh, các dja phuring, clan vj trên dja bàn Qun;
- Phãn cOng Thãnh viên Hi dEng Thi dua - Khen thu&ng Qun chi (lao,
theo doi vic tE chlrc các phong trào thi dua theo nOi dung K hoach;
- TE chüc so kM thkrc hin các phong trào thi dua theo tüng nàm va tang
1cM, danh giá thvc hin ka hoach, xây drng ka hoach cho giai do?n tiap theo k4t
hcip HOi nghj diM hmnh tiên tiM các cAp nAm 2025.
2. Phông N*i vy ('cc quan Thzthng 1ryc cüa H3i ddng Thi dua - Khen
thwdwg Qu4n):
- Can cà Ka hoach cOng tác thi dua, khen thuàng elm thành pM Qu.n giai
do?n 2021 - 2025, huOng dan, don dc các clan vi thuOc Qi4n xây dung k hoch
triM thai thijc hin 5 n5rn và hkg nàm dam bào tiM d4, chAt luqng; tham muu
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FIOi d6ng Thi dua - Khen thuOng Qun kim tra, dánh giá kM qua thvc hin elm
cáe Cum thi dua, các dun vj thuQc Quan;
- Tip tijc than muu di mâi ni dung, nâng cao hiu qua heat dng cña
HOi d6ng Thi dua - Khen thxâng Q4n; d6i mói ni dung, nang cao ch,t lucing
cac k5r h9p elm HOi dng; Thm djnh, thng hccp thành tIch, d xut HOi dng Thi
dua - Khen thuOng Qun trInh các cp xét khen thuâng thee quy djnh;
- Ph6i hçip vói các don vj lien quan d xut cac $p th& cá nhãn dMn hinh
tiên tMn d b6i duàng,
drng I trInh pMn du dat danh hiu thi dua cao
(Bang khen Chmnh phil, Huân Chuong Lao dng, dart hiu vinh di1 Nha nuâc...)
trong giai doan 2021 - 2025;
Z
A
3. Cac Ctim thi dna, cac Ban Bang, Mt trn To quoc va cac doan the
chinh trj - xã hi, các phông, ban, (torn vj, phw&ng thuc Qi4n
xay

r

V

A

- CAn cIt K hoach cong tác thi dua, khen thuàng elm Qun giai don 2021
- 2025, xây drng k hoach 5 nAm và hang Mm, t6 chIrc trin khai thrc hin phà
hçip vói chIrc nAng, nhim vi elm tüng dja phuong, don vj, dam bâo thvc hin có
hiu qua các chi tiéu d ra.
- Xây drng din hmnh trong thug ngành, thng linh vijc dóng thbi thuông
xuyên tAng cuäng cOng tác kim tra, dánh giá kM qua thvc hin các phong trào
thi dua; kjp thai t6ng hctp, báo cáo và bInh xét, suy ton kM qua th?c hin nhiem
vu cong tác thi dua, khen thu&ng elm don vj vó'i ROi dng Thi dua - Khen
thuàng Q4n.
- BAng k và có 1 trInh b6i thrâng din hInh tiên tin dá d& nghj các danh
hiêu thi dua, hInh thite khen thu&ng cao c&p Nhà nute
bAn dàng k kern thee).
(co

a
A
A
4.Be:ngh
Uy ban Mfl tr4n
toZquoc
Viçt Nam Qun, cat doantheva
các t chfrc chmnh frj - xã hi can cit nhim vii, nOi dung elm phong tràe thi dua
dØng nhân dan tIch circ huàng
d ph6i hcip chit chë vUi chInh quyk the cp
1mg vâ thçrc hin cáe phong trào thi dua giai doan 2021 - 2025 4t duçxc hiu qua
thit thrc.
•A

A

r

5. Phông VAn hóa và Thông tin chit tn, ph6i hcxp vài các co quan báo, dài
elm Thành pM, các phirong tin thông tin dai chitng tAng th&i luçmg tuyôn truyn,
dim thông tin vâ nêu guong din hmnh tiên tiM, nguäi tEa vic tEa; tIch eve phát
hiôn, tuyên truyn cáe mO hinh hay, nhân t6 mOi trong tó chlrc, trin khai thvc
hien cae phong trào thi dua giai dean 2021 - 2025.
HOi ding Thi dua-Khen thu&ng Qun dã nghj eác Cvrn thi dua, phOng, ban,
don vj, eác phuäng, MTTQ và các doàn th ehInh trj - xã hQi thuOc Qu3n, trMn
khai thvc hin hiu qua the nOi dung elm k hoach nay; Xây dvng i4 heath, dAng
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k mô hmnh, chuyan S thi dua, danh hieu thi dua gal v Hi dàng Thi dua-Khen
thuông (qua phông Nai vy) tru'öc ngày 3 0/01/2 021 5 thng hcjp.I. j.%—
Nd tthân:
- Ban TDKT Thành pM;
- Thuôrng trite Qun Ut;
- Thu&ng trite HDND Quan;
- Länh 4o UBND Qu3n;
- Các phbng, ban, nganh, dean the
thuc Quân
- Các don vj hiGp quãn;
-LuuVP,NV.

TM. HE)! BONG Tifi DUA MIEN THUYJNG
TJCH

CHiJ TJCH ut BAN NILAN DAN
Nguyn Minh Tam

TEN BUN VP

Mau 1

BANG Kt GUNG mEN H!NH TIEN TIEN DO! VU! flP THE GIA! DO3N 2021 - 2025

TT

Ten tp th

Chfrc nAng, nhim

BAng k danh hiu thi dua, hinh
thfrc khen thtr&ng ph4n du 8$
thrçrc trong giai 8o3n 2021 - 2025
(Danh hiu vinh dy' Nhà nu'frc,
Bang khen ChInh phü, Huân
chirotg cäc Ioi)

k mô hInh, chuyên d
thi dua tiêu biki

- Ten mô hlnh, chuyen 81e:
- ThOi gian thyt hin:
- D6i tirqng tham gia:
- Hin qua mô hinh, chuyên
d (phm vi ãnh hutng d
nhân rng)
A

2

ThU trtr&ng do'n vj
(Ky, dóng dau)

TEN BUN V!

Mb 2

BANG Kt GU'UNG BIEN HINH TIEN TIEN BOI vOi cA NHAN GIAI BOLN 2021 - 2025

TT

1

Hg và ten

Chfrc vy Dot v

Linh vc din hlnh
(Lao dQng, hqc tip,
chi&i Su, nhãn dao
tfr thin...)

Bang k danh hiu thi dna,
hInh thñ'c khen thirOng phAn
Bang k mô hInh, d tài,
du 4t dwçrc trong giai
sang kiM lam tang nang
doan 2021 - 2025 (Danh hiu
sut lao dQng, hiu qua
vinh dy Nhà ntr&c, BAng
trong cong the
khen Chmnh phu, Huân
chtrotg các loi)
- Ten mô hInh, d Ui,
sang Sn:
- Th&i gian thyc hin:
- Dói ttrqng tham gia:
- Hi u qua mô hmnh, d
Ui, sang kiM (phm vi
ãnh hutng dt nhân rQng)

2
Thu trtr&ng don vj
(Ks, déng dhi)

