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HU'UNG DAN
T chfrc hot dng và bInh xét thi dua
cüa cac Cum thi ttua thuc qun Hoàng Mai
Can cfr Li4t Thi dua, Khen thuong näm 2003 và Lu3t süa d6i M sung mOt s6
diu cüa Luat Thi dua, Khen thi.thng näm 2013;
Can S Nghj djnh 8é 91/2017/ND - CP ngày 31/7/2017 cUa ChInh phU quy djnh
chi tiEt thi hãnh mt s6 diEu cüa Lut Thi dua, khen thuong;
Can S Quyt djnh sc 09/2020/QD - UBND ngày 28/4/2020 cüa UBND thành
phti Ha NOi v& vic ban hành Quy dinh v cong tác thi dua, khen thir&ng trén dja bàn
thành pM HaNOi;
Can S HuOng dn s6 01/HD-HDTDKT ngày 20/4/2021 cüa HQi ding Thi dua,
khen thuâng thãnh pM Ha NOi yE viec hudng dn t6 chfrc boat dng và bInh xét thi
dua cüa các Cvm thi dua thuOc thành phó Ha NQi;
Can S QuyEt djnh só 1098/QD-UBND ngày 03/4/2019 cüa UBND qun Hoàng Mai
yE vic thành lip, kin toàn các Cim thi dua thuOc qun Hoàng Mai;
NliAm Mi mái, nãng cao chAt luçxng boat dng cUa các Cvm thi dua, cong tác
bInh xét chAm diEm thi dua, HOi dng Thi dua - Khen thuâng Qun hithng dn tã chUc
hoat dng Cim va binh xét thi dua hang näm cUa các Cpm thi dua thuOc Qun nhu
A.TO CHUC, N}flM vv vA HO4T DQNG CUA CIJM Till DUA
I. T chfrc cüa Cum thi dua
1. Cim thi dua (gçi tAt là Cvm) gm tp hqp cac don vj do HØi Mng Thi dua,
khen thuOng Qun quyEt djnh thành lip. Cim chju sr chi dao cüa UBND Qun và
huàng dn cüa HQi Mng Thi dua - Khen thuOng Qun.
2. Cvm gm có Cum trithng, Cvm phó và cãc don vj thành viên. Cum truâng,
Cvm phó do các don vj trong Cum lua chçn, giâi thiu luân phiên trong k5' hçp tong
kEt nàm. Cim truâng, Cvm phô diEu hành hoat dng cUa Cvm ngay sau khi duqc Cum
thóng nhAt giâi thiu và duqc sü dung con dAu cüa don vj lam co s pháp 19 cho the
van bàn phvc vi boat dng Cvm. Nhim ki boat dOng cüa Cvm twang, Cpm phó là 01 näm.
3. Cim thi dua lam viêc theo chE dQ t3p thE thông qua các k5' hçp, n.hftng 9 kiEn
khác nhau chua duqc th6ng nhAt trong Cvm, Cum truâng báo cáo xin 9 kiEn quyEt
djnh cUa HQi d6ng Thi dua - Khen thixOng Qun, huàng dn cüa phong Ni5i vj Qun
va thông báo cho cac thánh viên trong Cim. Phiên hcp cüa Ci,im duqc tiEn hành khi có It
nhAt 2/3 thành viên Cim dv hQp.
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II. Nhim viii vã hofl dng cüa Cgm thi dua
1. Nhim vij chung
1.1. Xây drng chucing trmnh, kE hoach, quy chê hoat dng Ciim, tiêu chI châm
diEm thi dua cüa Cum trên cci sâ bQ Khung Tiêu chI chm diEm thi dua do HOi dng
Thi dua, khen thu&ng Quan ban hành.
1.2. T chc k giao uOc thi dua; t6 chüc HQi nghj so' kEt, Mng kEt, dánh giá,
bInh xét thi dua khen thuâng cac dcxn vj trong Cvm.
1.3. Gió'i thiu, tuyën truy&n, nhãn rng cac mô hinh, thEn hInh tiên tiEn, các
each lam mâi sang tao, hieu qua dE nâng cao chAt lugng hoat dng cong tác thi dua,
khen thuâng cUa Cim.
2. Nhim vu Cum tru'&ng, Cum phó, các thành viên trong Cym:
2.1. Cym trwóiig: Chju trách nhiem tnxOc HQi d6ng Thi dua - KEen thuOng Quan
yE hoat dng cUa Cvm thi dua; Chü tn, thvc hien cac nhim yin chung cüa Ciim, ngoài
ra th?c hiën các nhiêm vu:
a) Chü tn don d6c, theo dOi, dánh giá phong tráo thi dua cac don vj trong Cim
theo Quy chE eüa Cim xây dmg. T6ng hcip, báo cáo kEt qua thi dua cüa Cvm thi dna
theo djnh k' 6 tháng, 01 nAm (so' kEt bce k' I, Mng kEt näm hçc di vâi ngânh Giáo
due và Dào tao) gui yE HOi d6ng Thi dua - Khen thuäng Quan (qua phông NOi vii).
b) Phói hçxp vói các Cvm thi dua khác eüa Qun va các thánh vien Cim dE hçc
tap các mO hinh mâi, trao di nghip vii cong tác thi dua, khen thuâng, M chüc chucing
trInh giao hit thEn hInh tién tiEn, "nguôi Mt. vie t&" nhm nâng cao chAt hrcxng vá
hiu qua hoat dØng cUa Cvm.
c) Ph5i hgp vâi phOng NOi vi thAm djnh thành tIch eác dan vj thãnh viên trong
Cim, binh chçn, suy ton và dE nghj HOi d6ng Thi dua - Khen thithng Quan xem xét,
dE xu& các cAp khen thuOng thãnh tich cOng tác näm cho các dan vj trong Ciim.
d) Trên cci sà thang diEm do HOi ding Thi dua-K.hen thrOng Qun ban hành, ci
thE hóa eác nOi dung chm diEm phU hgp vOi dac diEm diEm ehung cUa tUng Cklm,
th6ng thAt vâi các dun vj thành viên; ban hânh tiêu chi chm diEm cUa Cinim truâc
ngây 30/7 hang nAm.
2.2. Cyin $6: Phói hcxp vói Ciim tnr&ng xãy dkrng chucxng trInh, kE hoach và
diEu hãnh hoat dng cüa Cum; Thay m.t Czm tnràng giài quyEt mOt s cOng vic khi
Cvm tnthng üy quyEn.
2.3. Các don vi thanh vien trong Cym:
a) Däng k thi dua, các mô bitt vã chuyên dE thi dua gui yE HOi d6ng Thi dua
Khen thuâng Quan (qua phOng NOi vti) và don vj Ciim truâng trong tháng 02 hang näm.
b) Tham gia xay dining nOi dung quy chE hoat dng, chuung trinh hoat dQng Cvm
thi dua; các tiêu chi thi dua, thang bang diEm thi dua va th?e hin chE do thông tin báo
cáo theo qui djnh.
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c) Phát hin, gioi thiêu cac mô hinh, din hInh tiên tiEn, each lam moi có hiêu
qua trong phong trào thi dua.
d) Thani gia dÀy dü va dung thành phãn the cuOc hçp và hoat dng do Cum uS chüc.
3. T chat các hOi nghj cüa Cijm thi dua
3.1. Thànhphcn H(5i nghj:
- Dai biu ThãnlJ viën HØi dng Thi dua - Then thixâng Qun (theo dOi Cwn);
- Dai biu lanh dao, can bO theo dOi cong tác thi dna, khen thutng phông NØi vu.
- Dai biEu các dan vj thãnh viên trong Cum: ChU tjeh HOi dtng Thi dua - Then
thuâng các dan vj thành viên trong Cum; can bo lam cOng tac thi dua, khen thi.rOng
cüa các dan vj thành vien trong Cum.
- Ngoài ra, Cum tnthng quy&t djnh mM them thành phAn khác lien quan dn
hoat dng cUa Cum.
3.2. Nai dung, thô'i gian tá ch&c H5i nghj
a) HQi nghj tri&n khai ké hoach cong tác thi dua, khen thi.rOng näm:
- Thai gian uS ehüc: Roan thành trong qu I hang nàm. Riêng Cum Thi dua
ngành Giáo due và Dào tao hoàn thãnh trong thãng 10 hing nAm.
- NOi dung: Các dan vj trong Cum trMn khai chuang trInh, ké hoach cOng tác thi
dua khen thuàng cUa C%lm trong nAm; däng k9 danh hiu thi dua, mO hInh, chuyên dè
thi dua tri6n khai thçrc hin trong nãm; phát dOng phong trào thi dua; thông qua quy
chE hoat dng Cim; thão lun và bàn the bien pháp, giài pháp dè nâng cao chAt lugng
hoat dng Ciim trong näm;
b) HØi nghj so két Cim thi dua 6 tháng dan näm (ngãnh Giáo due và Dào tao to
chüc HOi nghj so kEt hçc kS' I):
- Thai gian tó chüc: Roan thãnh tnràc ngày 30/7 h&ng näm. Ngành (lao duc và
Dão tao hoàn thành trong truóv ngày 30/0 1 hAng näm.
- NQi dung: So kt dánh giá két qua thuc hien cong tác thi dua, khen thuOng và
cac nOi dung giao uàc thi dua 6 tháng dan nãm (nganh Giáo due và Dão tao dánh giá
kh qua h9c kS' I); thào lun, th6ng thAt cac tiêu chI chAm dim thi dua; trao d6i kinh
nghim cOng Mc chuyên môn, nghip vu g&n vâi giOi thiu, hçc tap, biu throng, tOn
vinh cac mô hinh, din hilt tiên tin; bàn bin pháp triEn khai cáe hoat dØng 6 tháng
cuOi nAm cüa Cum.
c) HOi nghj T6ng kEt, bInh xét thi dua:
Thije hin theo Htxàng dn hAng näm cUa HOi dng Thi dua - Then thu&ng
Qun yE vic t6ng kEt cOng tác thi dua, khen thuOng.
B. TIEU CII!, THANG DIEM THI DUA; NGUYEN TAC, PHTXONG PHAP
CHAM DIEM VA BINIT XET Till DUA
I. Tiêu chI, thang dim thi dua
- HOi d6ng Thi dua - Then thuàng Qun xây dung vã ban hành bQ Khung Tiëu
chi chAm diEm thi dua dE lam cAn eli dánh giá, chAm diEm thi dua.
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- Trên ca sd bo Khung tiêu chi do Qun ban hành, các Cpm thi dua cu th boa,
xay dvng Tiêu chI thi dua cüa Cim phà hgp dac diEm tinh hmnh c thE cüa thng Cvm.
Viec ei,i thE hOa nOi dung, phân chia thang diEm, bang diEm khong dugc vut qua thng
s diEm dã quy djnh cho rn6i nOi dung thi dua; dugc cac thành viên trong Ciim thi dua
thng nhAt dE lam can cCr chm diEm va binh xét thi dua hAng nAm.
II. Nguyen t&c và phirang pháp chm dim
1. Nguyen tc chm diEm thi dua
Tng s6 diEm thi dua Mi da là 1000 diEm, gm 4 nOi dung:
- NOi dung I: Thi dua phát triEn kinh tE - xA hØi, nhiem vz ehInh trj, dam bão
qu6c phang - an ninh (550 diEm)
- NOi dung II: Thijc hien the chU truang cña Dang, chInh sáeh pháp lut cüa Nhã
nude; xây dvng Dãrig và h th6ng chinh trj (200 diEm):
- NOi dung HI: Thrc hien the nhiem vil cong the thi dua, khen thudng (200 diEm)
- NOi dung IV: DiEm thudng (50 diem).
1.1. Can eü ehAm diEm thi dua:
a) Cáe ehi tiêu kE hoach, nhiem vi cüa Qun giao dAu nàm cho eác dan vj:
- D6i vdi các phOng, ban, ngành, doân thE và the dan vj, truông h9c thuQe Qun:
Can e(r Chuung trInh, KE hoaeh cong tác hang näm cüa the dan vj; NhiOm vi trQng
tam, dot xuAt duge Qun giao.
- D6i vdi phi.r&ng: Can cü cae chi tiêu Q4n giao, Nghj quyEt HOi dng nhân
dan, Nghj quyEt cüa cAp üy eüng cAp.
b) Viec thijc hien nhiem vi Qun uy, UBND Qun giao trong nàm.
e) Viec kh&e phue tn tai, han chE theo eáe kEt Iun, kiEn nghj cüa ca quan
Thanh tra, KiEm toán Nhà nude có lien quan dEn ngành, 11th vije thuOc pham vi
dan vj duqe theo dOi, quãn 1.
d) VE cOng tac eái each hãnh chInh: Cáe dan vj can cü diEm xEp loai chi s eái
each hãnh chInh (näm trude liEn kE) do UBND Qun cong b6 lam diEm chAm cUa don vj.
1.2. Thdi diEm ch6t s6 lieu:
- D6i vdi các Cvm thi dua kh6i phtthng: KEt qua thve hien eáe chi tiêu, nhiem
vi cUa dan vj tInh dEn hEt ngãy 31/12 hAng nãm.
- D6i vdi the Cum thi dua k.Mi phông, ban, ngânh, MTTQ vâ eác doàn thE, to
ehfrc HOi thuQc Qun: Can ctr vão kEt qua thve hien Chuang trmnh, kE hoach cong tác
eUa dan vj và nhiem vii Qun giao trong nãm.
D6i vdi Cum thi dua ngành Giáo due vã Dào tao: Can cü vào kEt qua thijc hien
Chuang trInh, kE hoach cOng tác cüa dan vj vào thai diEm kEt thñc näm hoc.
1.3. Quy djnh diEm thu&ng và diEm tth:
a) DiEm thudng (50 diEm):
DiEm thuOng do Cvm thi dua xét và có sr th6ng nhAt eUa phông NOi vii Qun.
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b) Dim tth:
- TrCr I dim/1 vAn bàn phé binh cüa Qun (Mi da không qua 5 dim).
- Trü 0,3 di&mll nhiêm vu d& vài 10 nhiêm vii Mu tiên th?c hien chm, muon
theo tin do Qun giao; tth 0,2 dim/1 nhiem vu châm, muOn tip theo (trü Mi da
không qua 5 dim).
- Ti-li 01 dim/1 nhitm vv khOng hoàn thânh hoac 1 nOi dung Mn tai, han eh
chua thijc hien khâc phvc (không tInh eac tn tai, han ch& do l do kháeh quan da dirge
giái trinh ci thE bng vAn bàn và dirge Qun chAp thun)
- Ti-li diEm dói vOi dun vj eO can bO, cong chfrc, viën chfrc và nguäi lao dng vi
pham pháp 1ut, k cuong, k5' lut, quy the üng xü bj báo chI nêu, dir lun Mc xüc;
dirge co quan cO th.m quy&n xac nhn và bj xü 1 k' 14t, mM vi,i viec tilt 02 diEm; bj
truy cfru hmnh sr ti-li 03 diEmIvii viec (Mi da không qua 10 diEm).
- Don vi báo cáo s6 lieu khong chinh xac së bj tilt 05 diEm trong Mng s6 diEm
sau khi chain;
- Tilt Mi da 02 diEm dM vOi dun vj không nghiem tUe thvc hien chi dao cUa HOi
dng Thi dua - Khen thirOng Qun yE nhiem v trçng tam, tiM do hoan thành kE
hoach, cong tác thông tin, báo cáo,...
- Ngoài ra, Cvm Thi dua th&ng nhAt cac nOi dung ti-li diEm khac.
2. Phwrng phãp, quy trinh chm dim
2.1. Phuong pháp chAm diEm:
- D6i vài the tiêu chI djnh lugng: Th?c hien bao nhiêu % ké hoach thI dat s %
diEm tirong (mg elm tiêu chI do. NM s6 thijc hien dat trén 100% kE hoach thi dirge tInh
diEm thuong (theo quy djnh tai mi,ie diEm thuâng).
- D6i vâi eác tiéu chI dinh tInh: Các don vi tr chAin diEm, Ciim râ soát trên co
sâ các vAn bàn do Qun cung cAp.
- Các phông, ban, ngânh, Mt trn T6 quôc và các doàn thE ehinh ti-i xA hOi Qun
cAn cli chUc nAng, nhiem vii dirge giao có tráeh nhi4m eung cap thông tin, s6 lieu, kEt
qua thire Men nhiem vij duqc giao cUa eác don vj thuQe Qun theo các nOi dung tiêu ehI
lien quan dEn 1Tnh vire dirge phãn eông; kEt qua gui yE phông NOi v1 l dE t6ng hgp vá
phve vu viêc chAm diEm, MiTh xét thi dua elm cac don vj.
2.2. Quy trinh chAm diEm:
a) Can cli kEt qua thvc hien nhiem vii dugc giao, cáe dun vj trong Cvm tin chAm
diEm cã 04 nOi dung gui don vj Cvm ti-rang.
b) Don vj Ciim tru&ng phói hgp vOi phong NOi vi (phOng Giáo dye và Dáo tao
dói vai ngành Giáo due và Dâo tao) i- soat, chAm diEm các Cym thi dua, hoàn thành
chm nhAt truOc 02 ngày th ehüe HOi nghj Mng kEt, cy thE:
- Don vi Cum truOng phói hgp Cim phó Mng hgp, i-a soát diEm các nOi dung
theo quy chE elm Cym. Thông báo và trao d6i, th&ig nhAt kEt qua voi cac don vj thành
viën trong Cym.
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- KEt qua dim cu6i càng cüa tüng dan vj trong Cvm lam can cCr dé bmnh xét thi
dua là diEm sau khi Cvm Thi dua da thóng thAt chAm.
III. BInh xét thi dua
1. Tiêu chuãn, diêu kiin:
1.1. Tiéu chuAn:
Các don vj dE nghj khen thuâng các danh hiu thi dua, hinh thOt khen thuäng
phãi dam báo tiêu chuAn theo quy djnh cüa Lust Thi dua, Khen thu&ng, Nghj dinh s6
91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phU và Thông tu so 12/2019/TT-BNV
ngãy 04/11/2019 cUa BO NOi vi.
1.2. DiEu kin bInh xét, suy ton:
- Các dan vj d& nghj Cx thi dua xuAt s&c cAp Thãnh phO phài dat tOng S6 diEm tu
950 diEm trâ len; Các hmnh thüc khen thuàng khac phài dat tu 850 diEm trâ len. Qun
khOng xem xét khen thuäng d6i vâi dan vj cO sO diEm duài 850 diEm.
- H mOt mCrc khen thu&ng d6i voi dan vj có the nOi dung, nhim vii Qu4n üy yeu
cAn kiEm diEm sâu hoc eó vt vitc gay Me xüc trong du lun.
- Không xem xét khen thuâng dOi vài các dan vj trong nãm bitt xét có các vu
vic tiêu crc, tham nhüng, sai pham nghiêm trçng trong thirc hin chñ truang cUa
Dáng, pháp 1ut eüa Nhà nuâc.
- Chin xem xét khen thuâng d6i vói các dan vj eó dAu hiu sai pham, ca quan
eó thAm quyEn dang xem xét, giái quyEt.
2. Ca cAn: Can cü kEt qua thçrc hin nhiem vj kinh tE - xa hOi, an ninh - quOc
phông cüa Qun hang näm, HOi dOng Thi dua - Khen thtthng Qun có van bàn huàng
dn et thE sO luqng, ca cAn khen thuOng dE cac Cvm tO chüc time hiên.
3. H sa, th&i gian d nghj khen thir&ng: Theo Hu&ng dn hang näm cUa HØi
dOng Thi dua - KEen thuthig Qun.
C. TO CHI5'C THC W
I. Các Cim thi dua thuôc Quãn
- Can cü huog dn nay, các Cvm thi dua xay drng Quy chE, KE hoach hoat
dng cüa Cim; thOng nhAt các nOi dung tiëu chI thi dua cho phü hap voi dac thU cUa
tImg Cim.
- Cvm truâng cac Cixm có trách nhim triM khai các thim vii theo huàng dn
dam bão tiM dO, chAt luçxng hoat dQng cUa Cvm.
- Ph6i hap vâi phOng NØi vi tOng hap, rà soát kEt qua ehAm diEm cUa cac thành
viên Cum; tO chüc tOng kEt, blnh xét thi dua và dE xuAt kben thi.thng dOi vOi các don vi
thuOc Cum dam Mo theo huóng dn cUa Qu.n.
II. Phông NOi vy (co' quan Thub'ng tnyc cüa HOi dOng Thi dua - Khen
thir&ng Qun)
- Tham muu cho HQi dOng Thi dua, khen thuâng Qun xay drng bo Khung tiéu
chI chAin diEm thi dua dOi vâi các cpm thuOc Quân; phOi hap don vj Cum truOng các
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Cvm thi dua xây drng Tiêu cM chrn dim thi dua trén Co sä ho Khung tiêu chI cüa
Qun phü hçrp vâi dac thu cüa Cum, theo dOi, don dác, kim tra vic thvc hin và dánh
giá, binh xét, suy ton dé nghi khen thirâng cUa cac Cvm thi dua.
- Ph6i hcip vâi các phông, ban, ngành, don vj có lien quan rà soát, danh gia,
thAm djnh két qua thvc hin nhiem vu cüa các don vj; thng hçxp, báo cao, dà xu&t HOi
dng Thi dua - Khen thuong Qun theo quy djnh.
IlL D nghj Uy ban Kim tra Qun üy, Ban T chüt Qu4n üy, Bang üy kh6i
Doanh nghip Qun: Can cü két qua dành giá cong Mc xây dvng Dàng cüa Qun üy,
cung cp thông tin dánh giá xp loai th chüc, ax sâ Dáng va nhung km kim dim sâu
d6i vOi cac t6 chàc Co SO Dáng va dãng viên thuOc Dáng hO Qu4n dé phông NOi vx t6ng
hgp, phvc v1J cong Mc dành giá, chm diEm thi dua va bao cáo HOi ding Thi dua - Khen
thuOng Qun theo quy djnh.
IV. Van phông HBND-UBND Qi4n, phông Tài chInh-K hoch Qun,
Thanh tra Qun
- Van phong HDND-UBND Quan t6ng hcxp các van bàn phé binh, nh&c nhO cüa
UBND Qun dE phông NOi vi1 t6ng hçxp phuc Vp cOng tác dánh giá, châm diEm thi dua
theo quy djnh.
- Phông Tài chInh-KE hoach có trách nhim cung cap thông tin, s6 1iu yE kEt qua
thrc hien nhim vii duçcc giao cUa các don vj thuOc Qun tinh dEn hEt ngây 31/12 hang näm.
- Thanh tra Quan t6ng hçxp kM qua kh&c phpc thn tai, h?n ché trong các KEt li4n
cüa co quan Thanh tra có lien quan dEn trách nhim cüa các dja phuong, don vj dE
phông NOi vu t6ng hcip phpc Vp cong tác dánh giá, châm diEm thi dua theo quy djnh.
V. Kho Bc Nhã nu*c Q4n, Clii cue ThuE Quh: Co trách nhim phói hcxp
cung cAp thông tin, s6 1iu yE kM qua thirc hin nhim vp thu, chi ngân sách (giái ngân
v6n dAu tu xay ding Co bàn) cüa cac dja phuong, don vj tInh dEn hEt ngày 3 0/12 hang
näm dE phuc Vp cOng tác chAm diEm, bIrth xét thi dua cüa các don vj.
VI. Cong an Qun: Co trách nhim cung cAp thông tin, s6 lieu và tong hgp, rà
soát thAm djth kM qua th?c hin nhiem vi dam báo an ninh chinh trj, tr3t t%r an toàn xA
hOi, cOng Mc phOng cháy chUa cháy, thu hO thu nan và vic chap hart pháp lust trong
phát triEn kinh tE cUa các don vj thuOc Qun.
VII. Ban Clii huy quân sig Qun: Co trách nhim cung cap thông tin, kEt qua
thuc hin nhim vi,i quân s qu6c phông dja phucxng cüa các don vj thuOc Qun.
VIII. Cãc phông, ban, ngành ehfrc náng và các thin vj thuc Qun: Co trách
nhim cung cAp thông tin, s6 lieu va t6ng hcip, rà soát kM qua thvc hin nhim vp duqc
giao (tInh dEn hEt ngày 31/12 hang nam) cüa cac don vj thuOc Qun theo 11th wc, cMc
näng don vj dugc giao phu trách theo dE nghj cüa phOng NOi vt' Qun.
IX. Phông Giáo disc vã Bão to: Co trách nhiem cung cAp thông tin, s6 1iu vâ
tong hcxp, rã soát thAm djnh kM qua thuc hin nhim vp nAm hQc cüa các tnrOng MN, TH,
THCS thuOc Qun.
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Trong qua trInh thuc hin, nu có kho khan, wang mac, Gum truàng cac
Gum thi dua Qun phán ánh kip thai ye Hi dông Thi dua - Khen thutng Qun (qua
phOng NOi vu) dE nghién cfru, süa d6i, b6 sung cho phü hqp./fl,
Nol nhân:
- Các phOng, ban, ngành, doãii the,
don vj thuc Quân;
- Cac Hi thuoc Quân;
- UBND cac phu&ng;
- Cáo truäng MN, TH, THCS;
-LuuVT.

TM. HOLMZ?
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BUA KHEN THTJ'ONG
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-BANNHANDAN
Nguyn Minh Tam
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