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KE ROACH
Trin khai cong tác thi dua Mien thtr&ng näm 2021
Nàm 2021 eó nghia die biGt quan trçng, là nàm dik ra Dai hOi Dai bi&u
toàn que 1&n thu XIII cüa Dàng, b&u cü di bMu Que hOi Khóa XV và dai bi&u
HOi dng nhan dan cáe c&p nhim ks' 2021 - 2026; nàm d&u tién trin khai the
Chixang trmnh cong tác len thve hien Nghj quy& Dai hOi Dàng bO Thành ph6 1&n
thu XVII, Nghj quyk Di hQi Dàng bO Qun 1&n thu iv và tri&i khai K hoach
phát trin kinh t - xä hOi 5 nàm 2021- 2025. Phát huy kát qua dat dixçxc trong
cong tác thi dua, khen thuàng nàm 2020; nhm thçrc hin th&ig iqi cáe mvc tiêu,
nhiêm vu d ra, Hôi dng Thi dua - Khen thu&ng qu3n Hoàng Mai ban hành KA
hoach cOng tác thi dua, khen thuàng nàm 2021, c'i thA nhu sau:
I. MJC 01CR, YEU CAU
1. Miic dich
- D&y manh phong trào thi dua yêu rn.ràc trên t.t cá các linh vrc nh&m thçrc
hien thing lvi các nhiem viii chInh trj, cáe chi tiêu phát triAn kinh tA - xä hOi nàm
2021; t chüc thành cOng bu cü dai biAu Quc hQi Khóa XV và dai biAu HOi
dng nhân dan các d.p nhim kS' 2021 - 2026; thiAt thve 1p thành tIch ehào
müng eae ngày 1, các ngày k5' nim lan cüa ThU do và dAt mite.
- Nâng cao cht hrçing cong tác khen thwàng, dam bào khen thu&ng thvc
chAt, eó tác drng dng viên, tOn vinh kjp thai cáe gixong din hInh tiên tiAn,
nguôi t& vic t& trong các phong trào thi dua yêu nuâe.
2. Yen c&u
- Vic t6 chüe cae phong trào thi dna yêu nu&e vâ thxc hin cOng tác khen
thithng phài thiAt th?e, phU hqp vâi thvc tin, barn sat yêu cau nhiem vi chInh tn
cUa Quan vâ tüng dja phuong, don vi.
- Các nhim vi va giái pháp dA ra phài nh&m tirng buâe khAc phvc nhftng
tn tai, han chA, tiAp tie dM mói và nâng eao hiu qua cOng tác thi dua, khen
thuông trên dja bàn qun Hoàng Mai.
II. NQI DUNG NIIIM Vi) vA GIAI PHAP
1. Phát dQng và t chfrc thiyc hin t4t các phong trão thi dua: Các
phông, ban, don vj, UBND các phuông phát dng, tá chCrc và triAn khai hiu qua
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cáe phong trào thi dua thuô'ng xuyên, thi dua theo dçxt, thi dua chuyen d vâi nOi
dung, tiêu chI cv th nhAm thçc hien Mt cáe muc tiOu, nhiem vu trçng tam cia
Quthi và m& don vj, cv th thu sau:
1.1. Phát dng vâ trin khai hiu qua phong trào thi dua thvc hien các
thiem vi, chi tiêu phát trin kinh t - xA hOi theo Chi thj, Nghj quyt, Chixcxng
trmnh, K hoach vâ chü d cOng tác nAn 2021 cia Thành phá va Qun; dam bâo
"mic tiêu kép", vüa phông chMg djch bGnh vüa tn ding các ccx h6i d phc hi
vâ phát tri&n kinh t - xâ hOi trong trng thai binh thuàng mOi.
1.2. T6 chfrc tt các dqt thi dua chào müng các ngày 1 ion, các su kien
chInh trj quan trçng cia Thu do và dt rnthc: Dai hOi Dai biu toàn quc thn thu
XIII cia Dâng; bu cü 4aj biêu Quc hQi Khóa XV vâ dai bMu HOi dng than
dan các d.p nhiem k5' 2021 - 2026.
1.3. Tip tue thvc hiGn hieu qua các cuOc vn dng iOn, các phong trào thi
dim do Trung uo'ng, Thành ph phát dng trong ci h thng chIth tn và than dan
nh&m th?c hien the thim vu trpng tam:
- Thi dua "C'á nzthc chung tay vi ngwài nghèo - khóng & ai bj ho igi phia
sau ": Tip tue thvc hien hieu qua Chuong trinh muc tiêu qu6c gia giám nghêo
bk vUng, xay drng chun nghêo mOi giai doan 2021-2025 cao hon chutn nghêo
cia câ nuOc.
- Thi dua "Doanh nghip Thñ do h5i nhç2p và phát trin ": TAng cithng thvc
hin các giãi pháp tháo g khó khAn, h trq doanh nghip; tao dMu kien thuan lqi
cho các doanh nghip gia nhp thj trutng.
- Thi dua t/wc hiçn van hOa cOng s& và nci cOng cc5ng: TIch c?c tuyên
truyn thkrc hien phong trào "Can bO, cOng chüc, viên chüc, nguôi lao dng thi
dua th?c hien vAn hóa cOng sO và noi cOng cOng" gân vOi thvc hiGn D an "Van
hóa cOng vV'. Chñ trçng nâng cao k5' 1ut, ks' cuong hãth chInh, dao due cOng
vu, phong each phçic vu nhân dan cia can bO, cOng chüc theo huó'ng ngày cãng
chuyên nghip, trách nhiem, hieu qua; d& cao vai trô nêu guang và trach nhiem
cia ngu&i dung &u.
- Tip tue dy manh thi dua xây dyng h th6ng chInh trj g&n vOi "Hçc t3p
và lam theo tu tuOng, dao due, phong each H6 ChI Minh"; thi dua My math cii
each hành chinh; phong trão "Toàn dan doàn k&t xây dvng dOi s6ng vAn hóa",
"Xây dung nguôi Ha Nôi thanh ljch - vAn minh"; phong trào thi dua "Nguäi tOt,
viec t&"; thi dua "An toàn thuc phm"; phong trào thi dua "VI an ninh TO quOc",
"Thi dua quyEt th&ng"... gop phn quan trçng hoân thành thAng igi các nhiem vu
chInh trj, các chi tiêu kinh th - xa hOi, an ninh - quc phOng nAm 2021 cia Qun.
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1.4. Htthng üng phong trào "Sang kiln, sang tgo Ha N5i" do Thành ph6
phát dung nhm phát trMn manh me khoa hçc, cong ngh vâ aM mâi sang tao,
gop phàn phat triên Thu do hin dai, vAn rninh.
2. Nâng cao chat luqng cong tác khen thir&ng; dy mnh tuyên truyn,
phát hin, bi du&ng và nhân rng các din hmnh tiên tin
- Tp trung nang cao cht luccng và khen thuàng kip thai thành tIch theo
cong trng, thành tIch chuyên d thành tIch dot xu.t; dam bâo khen thuàng barn
sat k& qua thi dna thirc hin cáo thirn vi trçng tam, c&p bach cüa tüng dja
phucmg, dun vj. Trong do, quan tam thçrc hiGn t6t khâu bM duO'ng, phat hin, M
xut va thvc hin khen thu&ng theo thrn quyn & mi cap.
- Nâng cao t5' 1 khen thu&ng tp thá nhô và ngu&i lao dng trirc tip & cáo
c&p. Chü dQng d nghj cáo cp khen thutng cho cong nhan, nOng dan, cong chüc,
ngithi lao dng cO phat minh, sang ch, sang kin mang lai hieu qua cao.
- D&y manh tuyên tmyn cáo phong trâo thi dua yéu nuóc, tuyén truyn vã
nhân rng cáo guo'ng din hinh tiên ti6n v&i nhik nOi dung, hInh thüc da dng,
phong phü. DM m&i, nâng cao chit hxçrng hoat dng giao lint, tQa dam, gtp mt và
biu dirung, ton vinh guxing dMn hmnh tiên ti&n tai các HOi nghj t6ng kE,t, U tuyen
duung và trên cáo phi.rccng tin thông tin dai chUng. T6 chüc t& CuOc thi vi& v&
girong din hInh tiên tin, nguài t6t, viêc Mt nAm 2021 theo ICE hoach cüa Quan.
3. TAng ctrô'ng chi do ella ap üy Bang và nâng cao hiu qua cong tao
quãn l Nhà nuirc v thi dua, khen thu&ng.
- Hôi ding Thi dna - Khen thu&ng cáo cAp tham muu cap lly Dáng, chInh
quyEn tAng cu&ng quán trit, chi dao, tE chüc thixc hin hiOu qua cáo chucing
trInh, kE hoach cüa Qun nhAm kh&c phic t6n tai, han thE, dEi m&i, nâng cao
chAt lining cong tao thi dua, khen thu&ng trong tüng thôi diEm, tüng giai doan.
Däc bit, nâng cao trách nhim cüa nguôri dung du cAp lly, cu quan, dcm vi trong
chi dao, dOn dEe, kiEm tra thuc hiGn nhirn vt cOng tác thi dua, khen thir&ng.
- Thiràng xuyên kin toàn tE chüc, bQ may lam cOng tao thi dua, khen
thutng. KiGn toàn, nâng cao hiu qua hoat dQng ella HOi dông Thi dua - Khen
thu&ng và HOi dàng sang kiEn; dam bào xét chQn, dE xuAt dung ngubi, dung
thành tIch, dánh giá chInh xac hiu qua và suc lan tOa ella dE tài, sang kiEn. Quan
tarn cling cE dOi ngü can bQ lam cOng tác thi dua, khen thu&ng Ut Qu3n dEn cci
so; dam bâo En djnh yE sE lircxng, 00 tinh kE thüa và duqe bEi dutng k5? nAng,
nghip vi dE nâng cao chAt luqng tham muu thrc hin nhim vt.
- TAng cuöng frng diing cOng ngh thông tin, $p trung rà soát vá don gián
hOa thu We hánh chInh, dEng thai thrc MOn tEt djch vii cong trvc tuyEn dEi vOi
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the thu tiic hành chInh trong linh vrc thi dua, khen thutng, tao diu kiGn thuân
ku cho eác tA chixe và cánhâri.
- Thve hin tAt vic tA ehüe trao tang, don nhn các danh hiu thi dua, hInh
thüc khen thu&ng theo déng quy djnh hiGn hành cüa Thành phA và Qun dam baa
trang trçng, tiêt kim và cO 9 nghia giáo dic, tuyên truyên.
4. Di mOd và nâng cao chat hrqng hot dng cüa Cm thi dua
- Kin toàn hoat dng cüa cáo Cim thi dua thuOc Q4n phü hcup vâi dMu
kin thvc t và quy djnh hien hânh. Cáo don vj thuOc Q4n thvc hiên nghiêm tue
vic tA chüc, hoat dng Cvm thi dua.
- Tip tMc dAi mói tiêu chI và quy trInh dánh giá, bInh xét, suy ton cixa cáo
cum thi dua; dam báo sat yêu ou thve tik, dánh giá dirge dung kAt qua, thành
tIch th?c hin nhim vi cüa cáo don vi.
III. TO CHtC THVC HItN
1. Thành viên Hi dàng Thi dua - Khen thutng Qu4n
- Tham gia chi dao tA ehirc cáo phong trâo thi dua trén dja bàn Quan; xem
xét, tMm djnh và dà xu.t khen thuông kjp thai tp th, eá nhân cO thành tIch.
Phân ánh và thông tin kjp th&i dAi vOi cáo vtn d phát sinh, cáo vAn d dirge tham
khao, xin 9 kin.
- Trvc tip chi dao, kim tra và dánh giá két qua thvc hiGn nhim vv cong
tao thi dua, khen thuông eüa cáo don vj và Cvm thi dua dugc phân cOng theo dOi.
2. Ox quan Thtr&ng trçc llOi (tng Thi dna- Khen thu*ng (phông Ni vij)
- Chju trách nhim tham muu vâi lành dao Qun và huOng dk, dOn dAc
triAn khai th?c hin cáo nOi dung nhim vi KA hoach cOng tao thi dua, khen
thuàng nám 2021, dam baa tin dQ, chAt luqng; tham muu HOi dAng Thi dua Then thu&ng Quan kim tra, dánh giá kt qua thvc hiGn oüa cáo cvm thi dua, cáo
don vj thuOc Qun.
- ThAm djnh, tAng hqp thành tIeh, dã xuAt HOi dAng Thi dua - Khen thu&ng
Q4n trInh Thành phA khen thirông cáo danh hiu thi dua, hInh thüc khen thuông
theo quy djnh.
- TiAp tve tham nuru £ mOd nOi dung, nâng cao hieu qua hoat dQng cüa
Hôi dAng; dAi mOd nQi dung, nâng cao chAt lugng cáo k' hQp cUa HØi dAng.
3. Cáo Cym Thi dna thuOc Qt4n:
- Can eli K hoach cOng tao thi dua, khen thuàng nàm 2021 eüa Quân, cáo
cim thi dua xay dirng k hoach, quy ch hoat dng va trin khai thgc hin dam
baa tiAn do và chAt Iirçrng.
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- Thvc hien tót cOng tác kMm tra, dánh giá, hçc $p nhttng mô hinh hay, giãi
pháp hiu qua cUa cáo dan vi trong cm thi dua; kjp thbi t6ng hcip, báo cáo va t6
chüc bInh xét, suy ton kM qua thrc hin thim vv cOng tác thi dua, khen thutng
cüa cac dan vj theo hutng dn cüa HOi dng Thi dna - Then thtr&ng Qun.
4. Cic phông, ban, thin vi, các phu*ng thu*c Q4n:
- Can cü K hoch cüa Quan, các dan vj xây dirng hoach trin khai phü
hçxp vâi chüc nàng, nhiGm vi va dc thu cüa tüng ngánh, tüng dja phucrng, dan
vi, dam báo thit thvc, hieu qua.
- Thu&ng xuyên kim tra, don d6 và djnh k5' th chüc dánh giá vic thvc
hiên ká hoach; báo cáo kM qua cac phong trào thi dua, cOng tao khen thixông cüa
dun vj v Hôi dng Thi dua - Then thithng Qun.
- Tham muu cho UBND Quan, H6i dng Thi dua, khen thuâng Qun trong
viGc phát dng và to chüc thvc hin phong trào thi dna (Co pht luc kern theo).
5. Phông Van hóa vã Thông tin:
Chü dng phi hçip vâi cac dun vj lien quan tó chüc tuyên truy&n v cáo
phong trào thi dua yêu nithc, gixang din hInh tiên tin, nguôi t6t, vic tot; tuyên
truyn các mO hInh hay, nhân tO mâi, tao sue lan tOa trong cáo thng lap nhãn dan.
HQi dOng Thi dua - Khen thuOng Qun d nghj cáo Cim thi dna, cac phOng,
ban, dan vj, cac phtthng thuQc Qu3n xây dirng kO hoach và tO chüc triOn khai thrc
cáo nOi dung cüa ké hoach nay; K hoach cüa dun vj gui v HOi dOng Thi dua Then thithng Qun (qua phông NOi vv) tru'ác ngày 30/01/2021 d tOng hap•1• 4Jc
Ncyinhân:
- Ban TDKT Thành phó;
- Thuàng trirc Qun u9;
- Thuàng fle HDND Q4n;
- LAnh do UBND Q4n;
- Cáo phirOng, phbng, ban, ngfinh,
doân the thuo Quân;
- Các &ln vi hip quan;
-LuuVT,NV.

TM. HQI BONG Till BUA MIEN THUUNG
TICH

CHU

' BAN NIIAN DAN
Nguy&i Minh Tam

19

PHU LVC
Thtrchin môt s nhimvti trçng tam cong tãc thi dua, khen thir&ng näm 2021
(Kern theo Ké hoqch s60/KH-HDTDKT ngày
/ 01/2021 cáa H.5i dong Thi dua - K/zen 1hz,ó'ng quan Hoàng Mai)

,I3

TT

Ni dung thc hién

I

QuI

CM do, chü frI
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Dang k9 danh hiu va cáo chuyên d& thi dua näm 2021 gui Cm thi dua và
HQi dOng TDKT Quan
Kiên toàn cáo cim thi dua thuoc Quan vã phân cong Thành viên HQi
dng TDKT Thành pM chi dao, theo dOi cáo cum thi dua
Tc chuc k két giao uOc thi dua, xay dçrng quy ch và trin khai k hoach
hot dOng nàm 2021 cUa cáo cvm thi dua thuOc Qun

1401 dàng TDKT
Quân
HQI dng TDKT
Quan
H0i d6ng TDKT
Quân
HQi dng TDKT
Quán
1401 dng TDKT
Qun
HQi dóng TDKT
Quan
HQi Mng TDKT
Qun
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XAy dçmg va trin khai K6 hoach thvc hiGn phong tnao thi dua "An toàn
thçrc phâm" giai do?n 2021 - 2025

UBND/1-I0i dèrng
TDKT Quan

Xây dirng và tnin khai K hoach thçre hien phong trào thi dua "Doanh
nghip Thu dO hQi nhp vã phát tnin" giai doan 2021 - 2025

UBND/HQi dng
TDKT Qun

Xây dung và tnin khai K hoach thrc hin phong trão thi dua "Ca nu-ác
chung lay vi ngwái nghèo - khóng de ai bj bd Igiphia sau

UBND/HOI dong
TDKT Qu4n

Xây thing vã tni8n khai K hoach thc hin phong tráo thi dua thy-c hien
van hOa cOng sá và nc'i cong cç5ng
Xây dvng và tnin khai K6 hoch thrc hien phong trào thi dua Tr.it ty- van
rn/nh do thi

UBND/HOi d6ng
TDKT Qun
UBND/HQI dng
TDKT Qu3n

1.

Xây dmg K ho?ch trin khai cong tao thi dua khen thuâng flaw 2021
Xay dirng và tri&n Ichal K hoch phãt dOng thi dua t6 chfrc thành cong
b&u c& di bi&u Quóc hQi và d41 biêu HQi dng nhân dan các cAp
ChuAn bi cáo n01 dung phic vu M chu'c HOi nghj thng kt PTI'D nAm
2020
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4.
•
6.
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Qun T6 chi[xc HOI ngh t6ng k& PTI'D näm 2020

flsi

Don vj tham
miru, thvc hin

Phong NØi viii
PhOng NOi vçl
Phông NQi çi
Phbng NOI vi
Cáo dan vi thuOc
Qun
Phông NQi V1
Cáo Ctm thi dua
thuQc Qun
Phong Y th chü tn
phôi hqp phông
Kinh té
PhOng Kinh th
chU tn pMi hçp
cáo dan vj lien
quan
Phông Lao dng
TB và XH chU trI
ph6i hcxp vOl Uy
ban MYI'Q Quân
PhOng Van hOa V
Thông tin
PhOng Quán l' do
thj

Don vi
ph61 hçrp

Thôi gian
hoãn thanh

Các dan vi
thuOc Quân
Các dan vi
thuQc Qun
Các dan vj
thuOc Quân
Các don vj
thuôc Quân

Truac ngáy
30/01/2021
Tnroc ngày
30/01/2021
TrtrOc ngây
10/02/202 1
Trutc ngáy
28/02/2021
TruOc ngày
28/02/2021
Trutc ngày
28/02/2021
Trade ngày
10/3/2021

Phông N0i
Các dan vj
thuQc Quân
PhOng N0i
PhOng N0i

Trade ngAy
10/4/2021

Phong Nôi vu

TruOc ngày
10/4/2021

PhbngN0iv

Trade ngày
10/4/2021

Phong NOI
PhOng Nôi vu

Trade ngày
10/4/2021
Trade ngày
10/4/2021
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NQi dung thvc hin

CM do, chü tn

13.

Xay dmg va trin khai K hoch phát dng phong trào thi dua "Sang
kiên, sang to Ha NQi"

UBND/HOi d8ng
TDKT Qt4n
UBND/HQi dèng
TDKT Quân

14. Xét, khen thutng tong kt Hôi dng nhân dAn nhim k' 2016-2021
II

Dot vi tham
mu, thc hin
PhOng Kinh th
ehU tn ph61 hcvp
các dun vi lien
quan
Van phông
HDND va UBND
Quân

Don vj
ph6i hçrp
PhOng Van hoa
và Thông tin;
Các don vj lien
quan

Thoi gian
hoin thanh
Tnixâc ngày
05/4/2021

Phông NOi v;i

Theo Ké hoach
cüa Thãnh phO

Phbng NQi vii

TruOc ngAy
05/4/202 1

QuII
UBND/HQi dOng
TDKT Quân

15. Xét, kEen thuOng tOng kt khOi doanh nghip nAm 2020

HOi dOng TDKT

Xét, & ngh khen thutng cAp Nba nuOc nAm 2021 (HuAn chuong lao dông,
B&ng khen Chinh phil)
Xët, khen thutng tOng k& nhi4rn vi näm hyc 2020 - 2021 ngAnh GiAo
17. dye vã Dào to qun Hoàng Mai
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Qun
HQi dOng TDKT
Qun
HQi dng TDKT

18. TO ehUc tp huAn Cong tác thi dua, khen thutng Qun nàm 2021

19.

TOng kt dcct thi dua tO chat thành cong bu cfr dai biu QuOc hOi và dai
biéu HQI dông nhân dAn the cAp

Ill

Qu9 III

HQi dOng TDKT
Quan

Kim tra viêc thve hi4n cOng the thi dua, then thuOng nAm 2021 cüa the don
20.
vj thuQe Qun

HQi dOng TDKT
Quân

21. TO chat so k& 6 thAng dAu nAm 2021 the Cym thi dua thuôc Quân

HQi dOng TDKT
Quan

TO chat tOng két phong trào "Nguäi tOt, vic tOt" và tOng két CuQc thi
22. viét vl guong din hinh tiên tin, nguti tOt, vic tOt nAm 2021

HQi dOng TDKT
Quân

-

Phbng Kinh t
ehü tn phôi hop
cAe dun vi lien
quan
Cac
don vi lien quan
Phóng GiAo dye
vã Dão to
PhOng NQi vy

Phông NQI vi1

Phong NQi vy
PhOng NOi vy
CAc
dun vj lien
quan
VAn phOng
HDND và
UBND Quan;
CAe
don vj lien
quan

TruOc ngày
05/4/2021
Tnuuc ngày
31/5/2021
Trutc ngày
30/6/2021

Theo K hoach eüa
ThAnh phO

Phèng Nôi vu

CAe
don vi lien
quan

Tntrâe ngày
30/7/202 1

CAc Cym thi dua
thuôc Quân

PhOng NQi vz

TrtrOe ngAy
30/7/2021

PhOng NQi vy

CAc
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Truâc ngãy
15/8/2021
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Clii d3o, chü tn

Ni dung thut hiên
Xet,d nghj Cong nhn danh hieu "COng dan Thu dO uu tü" nàm 2021

HQi d6ng TDKT
Quän
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Xây dçrng và trin thai Hutng dk t6ng kt GOng tác thi dua, khen tong
näm 2021

HOi ding TDKT
Qun
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KEen thuOng tng k& cáo chuyên d thi dua cUa Cáo dan Vj

HQi d6ng TDKT
Quan
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Dot vi thaw
mu'u, thirc hin
Cãc
dan vj lien quan

PhOng NQi vit

don vj lien quan

Don vj
phôi hqp
Phè

NQI

Cac
dan VI lien
quan
Phong NOi

ThOl gian
hoân thành
TruOc ngày
15/8/2021

TruOc ngày
30/11/2021
Truâe ngày
31/12/2021

