
UBND THANH P110 HA NQI 
SO CONG THING 

CONG bA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - T%r do - Hinh phñc  

Ha Nôi, ngàyiOtháng5 näm 2020 so CT-VP 
V/v huó'ng dn khen thurng ti 
Hi nghj diên hinh tiên tiên giai 
don 2020-2025. 

KInh g1ri: - Các phông Si, dan vi, tr11c thuc, 
- Các Phèng Kinh tê qun, huyn, thi,  xã, 
- Các Hi, Hip hi hoat dng trong lTnh vrc Cong 
Thuang trên dja bàn Thành phô. 

Thçre hin K hoch s 3645/KH-SCT ngày 29/7/2019 cña Sâ Cong Thuang 
Ha Ni to chic Hi nghj diên hInh tiên tiên các cap tiên ti Di hi Thi dua yêu 
nuâc thành phô Ha Ni giai doin 2020 - 2025 cüa S Cong Thuang Ha Ni, Kê 
hoch so 966/KH-SCT ngày 06/3/2020 cüa So Cong Thuang Ha Ni to chirc Hi 
nghi. diên hInh tiên tiên Ngành Cong Thuang giai don 2020-2025, 

SO Cong Thuang huOng dn the phông, dan vi, trin khai thixc hin mt s 
ni dung sau: 

1. Khen thir&ng cp Thành phô: 

a) D6i tu'çrng: Các phOng, dan vi, thuc SO. 

b) S6 lu'çrng: 
SO xem xét, lira chçn trInh Thành phô tang Bang khen khen thutmg 02 tp 

the, 05 cá nhán (uu tiên tp the nhO và nguOi lao dng tr1rc tiêp, n gii, nguOi dan 
tc thiêu so và di biêu các thành phân kinh te). 

Các phông, don vi, rà soát thnh tIch dt ducic cüa dan vi, mInh và Ca nhân ti 
dan vi,  trong giai don 2015 - 2020, nêu dü diêu kin theo quy djnh khen thuOng, 
lam ho so gri ye Van phOng SO (thuOng trixc Hi dông Thi dua khen thuOng SO) 
d Hi dông Thi dua khen thuOng SO xét, dê nghj Thành phO khen thuOng. 

c) Tiêu cli uân: 
- TiIp  the: Là tp the tiêu biêu, ni b doàn kêt thông nhât, chap hành tot thu 

truang cüa Dàng, chInh sách, pháp lut cüa Nba nuOc. Tü nàm 2015 den nay lien 
tVc hoàn thành xuät sac nhirn v11 dugc giao và dt01 trong các tiêu chI sau: 

+ 03 lan trO len dugc tng CO thi dua xuât sac (Co' thi dua ChInh phi; C& thi 
dua Thành phô). 

+ 04 lan trO len dugc UBND Thành phO khen thuOng (CJ thi dua; danh hiu 
"Tap the lao dng xuát sac" hogc Bang khen hoàn thành xuát sac nhim vi cong 
tác nàm). 

+ 05 nam lien tyc dugc tng Bang khen chuyên dê cUa Thành phô hoc cüa 
bQ, ngành, doàn the Trung uong. 

-  Ca nhân: Là nhttng ca nhan tiêu bieu trong the phong trào thi dua giai 
don 2015 - 2020, guang idu chap hành tot chü truang, chInh sách cüa Dàng, 
pháp lut cüa Nhà nuOc, có thành tIch trong lao dng, h9c tap, cong tác, san xuât 
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sinh doanh dt hiu qua cao. Tü näm 2015 den nay lien tiic duçic dánh giá hoàn 
thành xuât sAc nhim vçi và dt 01 trong các tiêu chI sau: 

+ Duyc tang thu&ng các danh hiu thi dua, hInh thrc khen thuâng cap Nhà 
nuóc (Huân chu'o'ng Lao dç5ng, Bang khen C!hmnh  phi hoçc C'hiên sj thi dua toàn 
quoc....). 

+ Co It nhât 02 lan duçic UBND Thành phô tng BAng khen hoàn thành xuât 
sAc nhim vi1 cong tác nAm hoc duçc tang danh hiu Chiên s thi duaThành phô; 

+03 lan trâ len dugc tang BAng khen chuyên dê cüa Thành phô, B, ngành, 
doàn the Trung uong; 

+ 02 lan tth len duçc UBND Thành phô tang danh hiu ngui tOt, vic tot. 

d) Thai gian tt nghj khen thithng: 

Các phông, don vj hoàn thAnh và dà xut khen thuing Thành pM v S 
Cong Thuong triró'c 10/4/2020 de tong hçp trInh Thành phô, S& Cong Thuong 
khen thuâng. 

2. Khen thirô'ng cap S& 

a) Dôi tir7ng kh en th ithng: 
- Tp the là các Phông Sâ, don vj trirc thuc SO', PhOng Kinh tê, các Hi - 

Hip hi, cac doanh nghip, to chüc sAn xuât - kinh doanh trong lTnh virc Cong 
Thucrng. 

- Ca nhân: Là cong chirc, viên chüc, ngui lao dng thuc các phOng, don 
vj, các Phông Kinh té, cAc Hôi - Hiêp hi, các doanh nghip, tO chirc sAn xuât - 
kinh doanh trong lThh vrc Cong Thuong. 

b) Tiêu ch uân: 
Các phông, don vj, PhOng Kinh te, các Hi - Hip hi xem xét, lira ch9n âé 

nghj SO' Cong Thuoiig tang Giây khen nhüng tp the, ca nhân cóthành tich tiêu 
biêu trong phong trào thi dua giai doan  2015 - 2020 (wu tiên t2p the nhd, ngu'&i lao 
d5ng trrc tiêp, nü' gió'i, ngzthi dan tç5c thiêu so và dqi din các thành phán kinh tê). 

Cu the nhu sau: 
- Dôi vói tIp the: 
Cac phong So, don vi true thuôc So, Phong Kmh tê, cac Hôi - Hiêp hôi, cac 

doanh nghip: Là cAc tp the tiêu biêu, ni b doàn kêt thông nhât, chap hành tot 
chü truong cüa DAng, chInh sách pháp lut cüa Nba nuó'c. Tr nAm 2015 den nay 
lien tiic hoàn thAnh tOt nhim v1 trO' len và dat  mt trong các tiêu chI sau: 

+ Dixçc tang CO' Thi dua xuât sAc cüa Thành phô, CO' Thi dna xuât sAc cüa 
BCôngThuong. 

+ Duçic tang BAng khen cüa Thành phO hoc BAng khen B COng Thuong 
hoàn thành xuât sAc nhiêm vu cOng tác nAm; 02 lan dirge cOng nhn Tp the lao 
dng xuât sAc. 

+Có 02 lan dirge tang BAng khen chuyen dê cüa Thành pM hoc B, ngành, 
doàn the Trung uong. 

- DOi vói cd nhân. 
Là cA nhân (cong chic, vien chic, ngzthi lao d5ng các phOng, do'n vj thu3c 

SO', các phOng Kinh tê quán - huyên - thi xa, ngwO'i lam vic trong các H5i, Hip 
hói, doanh nghiêp san xuát - kinh doanh trong linh vy'c COng Thwong) tiêu bieu 
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trong các phong trào thi dua giai doan 2015 - 2020, gucmg mu chip hành t& chü 
truo'ng, chInh sách cüa Dãng, pháp luât cüa Nhà nuâc, có thành tIch trong lao 
dng, h9c tip, Cong tác, san xuât kinh doanh d,t hiu qua cao, tü nm 2015 den 
nay dt diiçic mt trong các tiêu chuân sau: 

+ 03 lan trâ len duqc Cong nhn Hoàn thành tot nhim V11, Chiên s Thi dua 
co s; có 02 lan dugc tang Bang khen cüa Thành phô, B Cong Thuang hoc duqc 
tang Bang khen cüa các BO,  Ngành Trung uong; 

+ Dugc UBND Thành phô tang danh hiu ngiRi tot, vic tot; dt danh hiu 
sang kiên, sang tao, . . cap Thành phô. 

c) H sc d nghj khen thu'ô'ng gm: 

- Th trInh d nghj khen thuâng; 
- Báo cáo thành tIch cUa tp the, ca nhân dê nghj khen thuâng (tip the - 

mâu so 01, cá nhân — mâu so 02); 
- Bàn chiip quyêt djnh khen thuâng các danh hiu, hInh thic khen thizO'ng 

cüa tp the, cá nhân. 

d) Thô'i gian d nghj khen thithng: 

Các phOng, dan vj hoàn thành và d xut khen thu&ng ye Sâ trithc 
15/4/2020 de tong hçp trInh Thành phô, Si Cong Thiiang khen thithng. 

Nu qua th?ii gian trên, dcm v nào không gtri van bàn, h so d nghj khen 
thiiâng, coi nhu don v do không có cá nhân nào dü tiêu chuân khen và không dê 
nghj khen. 

Trên day là hung dn khen thuâng tai  Hi nghj diên hInh tiên tiên giai 
doan 2020-2025 cüa S Cong Thuong Ha Ni, de nghj các dan vj to chüc triên 
khai thrc hin. Trong qua trInh thc hin, nêu cO khó khàn, vuóng mac dê nghj 
các don vj lien h Hi dông Thi dua khen thithng Sâ (qua Van phOng Sâ) dé 
duçic hithng dan, giài dáp./. 

No'inhân: 
-BanTDKTSO'Nôivu (dê 
- Die Giám doe Sâ J báo cáo); 
- Các thành viên Hi dông TDKT SO; 
- Các Phó Giám doe SO'; 
- Cong doàn Nganh CT BN (Dé phôi hqp thrc hin); 
- Các phông Kinh té qu.n, huyn, thj xa1 (Dé 
- Các Phông, dcm vj trijc thuOc thrc 
- Các Hi, Hip hi lTnh vrc CT hin); 
- Các doanh nghip linh we CT; -) 
- Các to chirc chInh trj - xã ht5i cüa Sâ (Dé phôi hqp 
thirc hin); 
- Cng Thông tin dint r Si CT; 
-Lmi: VTTTHDTDKTS&CTy 
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Mu s 01 

DON VI CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc 

Ha N.5i, ngày .... tháng ... nãm  

BAO CÁO THANH TiCH 
BE NGH! KHEN........ 

(Mu báo cáo nay áp diing di vOi tp th) 

Ten tp th d nghj 
(Ghi day dü bang chü in thixthig, không viêt tat) 

I. SO LU'QC DC DIEM, TINH HINH 
1. Dc diem, tinh hInh: 
- Dja diem trii sv chInh, din thoi, fax; dia chi trang tin din tir; 
- Qua trInh thành 1p và phát triên; 
- Nhtrng dc diem chinh cüa don vj 
2. Chirc nang, nhim vii: Chi'rc näng, nhim vçi dixçic giao. 
II. THANH TICH DAT DIJOC 
1. Báo cáo thành tfch can cr vào chtic nang, nhim vi duçic giao cüa don vj và dôi tuclng, 

tiêu chuân khen thtrmg. 
Ni dung báo cáo nêu rO nhttng thành tfch xuât sac trong vic thirc hin các chi tiêu (nhim 

vu) cu the ye nang suât, chat lucmg, hiu qua cong tác so vói các näm truOc (hoc so vâi lan 
khen thuâng trixOc day); vic dôi mâi cong tác quàn 1, cãi cách hãnh chInh; các giái pháp cong 
tác, sang kiên, kinh nghim, dê tài nghiên ciu khoa h9c và vic ng ding vào thirc tin dem 1i 
hiu qua cao ye huh tê, xã hi dôi vri B, ban, ngành, da phuong và câ nuOc. 

2. Nhitng bin pháp hoc nguyen nhân dt dugc thãnh tich; các phong trào thi dua dã duçic 
áp diing trong thrc tin san xuât, cong tác. 

3. Vic thrc hin chü tnrang, chinh sách ciia Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuâc 
4. Hot dng cüa to chirc dãng, doàn the 
III. CAC HiNH THtC DA DU'OC KHEN THIXONG TU 2015 -  2020 
1. Danhhiêuthi dua: 

Nàm 
Danh hiu 

thi dua 
S, ngày, tháng, näm cüa quyt djnh cong nhn danh 

hiu thi dua; co quan ban hành quyêt dinh 

2. Hinh thirc khen thithng: 

Näm 
IIInh thfrc 

khen thirO'ng 
S, ngày, tháng, näm cüa quyt djnh khen thirOng; co 

quan ban hành quyêt djnh 

xAc NH4N CUA CAP TRINH KHEN 
THU'ÔNG 

(Kj, dóng dá'u) 

THU TRTRNG DON Vj 
(Kj, dóng dá'u) 
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Mu s 02 

DON Vi CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tv do - Hanh phüc 

Ha Ni5i, ngày .... tháng ... nám  

BAO CÁO TIIANH TICH 
BE NGH! TANG  

(Mu báo cáo nay áp diing d& vâi Ca nhan) 

I. SO LIYQC LI LCH 
- H ten (Ghi day dü bang ch in thung, không vit tat): 
- Sinh ngày, tháng, 11am: Giâi tInh: 
- Dcm vj cong tác: 
- Chüc vi (Dãng, chInh quyên, doàn the): 
- TrInh d chuyên môn, nghip vii: 

II. TIIANH TICH BJT BTfOC 
1. Quyên han,  thim vi thrçc giao hoac  dam nhn: 
2. Thàrih tIch dat duc cUa cá nhân: 

III. CAC HiNH THIJ'C BA BU'OC KIIEN THU'ONG T 2015 - 2020 
1. Danh hiuthi dua: 

Nàm Danh hiu thi 
dna 

S, ngày, tháng, näm cüa quyt d1nh cong nhn danh hiu 
thi dua; cr quan ban hành quyêt djnh 

2. Hmnh thüc khen thithng: 
Nàm ffmh thfrc 

khen th*ró'ng 
S, ngày, tháng, näm cüa quy& d1nh khen thtr&ng; co' quan 

ban hành quyêt dinh 

THU TRUONG DON ! (AC NH4N, NGIYOI BAO CÁO THANH TICH 
BE NGH! (Kj, ghi rö hQ và ten) 

(Ky, dóng dá'u) 
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