
CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

Ha N5i, ngày 09  tháng nám 2019 

KE HOACIT 
AS A * S A S y • To chtrc Hçi ngh then hinh tien tien cac cap tien to'i 

AS S A r * Du hçn Thi dua yen niro'c thanh pho Ha N91 gial don 2020 - 2025 
cüa S& Cong Thiring Ha Ni 

Thirc hin K hoach s 154/KH-UBND ngày 08 tháng 7 nàm 2019 eüa UBND 
thãnh phô Ha Ni ye To chire Dti hi Thi dua yêu nuàe các cap tiên tâi Dti hOi  Thi 
dua yêu nuOc thành phô Ha Ni giai doan 2020 - 2025, 

SOCông Thuang Ha Ni ban hành Kê hoach to chire HOi  nghj Din hInh tiên 
lien cac cap tiên tâi Dai hOi Thi dua yeu nuâc thành phô Ha Ni giai doan 2020 - 2025 
cUa Sâ nhu sau: 

I. M1JC DId VA YEU CAU 

- Dánh giá kt qua cüa cáe phong trào thi dua yêu nuOc tfr sau Dai  hi Thi dua 
yeu nuOc näm 2015 den nay, dông th?ii khäng djnh các bài h9c kinh nghim ye to ehirc 
phong trào thi dua, cong táe khen thuO'ng, ye xây dirng, nhân rng eác din hinh tiên 
tin và dê ra phircing huong, nhim vi1 day mtnh phong trào thi dua, Cong tác khen 
thu&ng trong giai dotn tiêp theo. 

- Biêu dixong thành tich eác phong trào thi dua yeu nuàe và ton vinh các tp the, 
cá nhân, the gumig dien hInh tiên tiên, tiêu biêu trong lTnh we Cong Thtwng, qua do 
khrn day va phat buy sue math doan kêt, tao dông km thuc hiên thäng lrn nhiêm vu 
cüa Ngành Cong Thuang duçrc giao. Tir do, rut ra bài h9c kinh nghim; các ton tai, 
han chê can khäc phiic dê tiêp tiie dôi mâi, nâng cao chat luqng cong tác thi dua, khen 
thuOng trong thii gian tâi. 

- T chirc Hi nghj dam bão trang trçng, thiêt th%rc, tiêt kim, tránh phô trLro'ng, 
hInh thire 

II. NQI DUNG THTXC HIN 

1. Nhfrng ni dung trçng tam cn tp trung tu nay den Dii hi Thi dua yen 

ntr&c cüa S& và Dti hi Thi dua yell nirfrc thành ph Ha Ni nám 2020: 

a) Tip ti1c quán trit, t chirc thrc hin eáe van ban cUa Bang và Nhà nuâc v 
cong tác thi dua, khen thuâng: 

Hi dông Thi dua - Khen thuing phôi hçrp cap üy Bang, ChInh quyên các cap 

trong S tiêp tic day math  Cong tác tuyên truyên tu tuâng cUa ChU tjeh Ho ChI Minh 
v thi dua yêu nuOc, các chU trtrnng dung lôi cüa Bang, chInh sáeh pháp 1ut cüa Nhà 
nuâc v thi dua, khen thuâng; trong dO, tp trung tuyên truyên ye Hi nghj diên hInh 
lien tiên các cap và Bai  hi Thi dua yêu nu6c Thanh phô; nhttng thành qua cüa phong 
trào thi dua yêu nu&c trên tat ca nh&ng lTnh we tha dM sOng xa hi, các nhân to mâi, 
guong ngui tot, vic tOt, tao  không khI thi dua sôi nOi, chào mrng the ngày lê, ngày 
k nim 1ón trong n.äm 2019 yà 2020; chao mCrng Bai  hi Bang b eáe cap, Bai  hi lan 
th XIII eua Bang; Dai  hi Thi dua yeu nuâc Thành phO giai doan 2020 - 2025 và Dai 
hi Thi dua yeu nuOc toàn quôc lan thuc X. 
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b) Tp trung chi do trin khai có hiu qua các phong trào thi dua tr9ng tam do 
Trung uing và Thành phô phát dng: 

Phong trào "Doanh nghip Vit Nam hi nhp và phát triên", "Ca nuâc chung 
tay vi ngizii ngheo, không dê ai bj bó li phIa sau" và các phong trào "An toàn thirc 
phm", "Van minh do thj", "Cãi each hành chInh", "Can b, cong chcrc, viên chrc, 
nguñ lao dung  thi dua thirc hin van hóa cong sâ và ni cong cong".....Tng kêt 10 
nàm th%rc hin Chumig trInh so 02-CTr/TU cüa Thành Uy Ha NOi  và phong trào "Toàn 
dan chung si'rc xay dirng nông thôn mâi". 

Chü trçng vic phát hin các diên hinh và nhân to m6i thirc sir tiêu biêu trong 
các phong trào thi dua yêu nixóc, thrçc quân chüng, tp the suy ton dê biêu ducmg, ton 
vinh và kjp thyi tuyên truyên, nhân rng. 

c) Tip tiic quán trit, t chirc thirc hin t& Lust Thi dna, khen thithng va cac 
van ban huàng d.n thi hành; các chü trirnng du&ng lôi cUa Dãng, chInh sách pháp lust 
cUa Nhà nirâc ye thi dua, khen thuâng. Tiên tói sa kët 05 näm thçrc hin Chi thj so 34-
CT/TW ngày 07/4/20 14 cüa BO ChInh trj khóa XI "ye tiêp ttic dôi mâi cong tác thi dua 
khen thung"; Kê hoach so 124-KH/TU ngày 26/6/2014 cüa Thành üy thrc hin Chi 
thj so 34-CT/TW cüa BO ChInh trj khóa XI và. Chuang trInh hành dng so 228/CTr-
UBND ngày 3 1/12/2014 cUa UBND Thành phô ye "Dôi mOi cOng tác thi dua, khen 
thu&ng giai doan 2015 - 2020". 

2. IIInh thfrc, théri gian, thành phn, s hrqng dti biu: 

2.1. Các phông Sir; do'n vj thuc S&; các phOng Kinh t; các Hi, Hip hi 
thuc quãn I Nhà nithc cüa Sir; các doanh nghip san xuât kinh doanh Cong 
nghip và Thirong mti: 

- HInh thirc to chrc: Thy dc diem dcm vj 96 the lira chQn các hInh thirc nhu: 
"Hi nghi tuyên duang diên hInh tiên tiên, ngui tot - vic tot", "HOi nghj biêu duang 
lao dng giOi, lao dng sang tao"  (trr các phông S không phãi to chirc). 

- Báo cáo, dánh giá kêt qua thirc hin phong trào thi dua giai doan 2015 - 2020 
cüa phOng, dan vj. 

- Lra ch9n nhUng diên hInh tiên tiên tham lun, chia sé kinh nghim, cách lam 
hay, sang tao  cüa phông, don vj; giâi thiu các tp the, cá nhãn then hInh tiên tin cUa 
dan vj dê xuât vâi Hi dong Thi dua - Khen thix&ng Si biêu duang, khen thtrâng tai 
HOi nghj diên hInh tiên tiên ci'ia Nganh Cong Thuang Ha Ni và Dai hOi thi dua yêu 
nuâc Thãnh phO (Tiêu chuân, so luçrng t42p the cá nhán dé nghj biêu dwang, khen 
thw&ng së cd hith'ng dan sau). 

Thôi gian t chfrc: 1/2 ngay, hoàn thành trithc 31 thdng 3 nám 2020 và gCri v 
Van phông Sâ COng Thixang Ha Ni (Thu?mg trirc HOi  dng Thi dna - Khen thrnng 
Sà). 

2.2. S& Cong Thiro'ng Ha Ni: 
- Hi nghj diên hInh tiên tiên giai doan 2015 - 2020 dixc tO chic cüng vâi vic 

chào mirng Dai hi Dãng các cap và k nim 130 näm Ngày sinh nht Chü tjch HO ChI 
Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). 

- Thành phân dai  bieu tham dir Hti nghj: 
Dai bieu tham dir Hi nghj là dai  din các tp the, cá nhân diên hInh tien tién có 

thành tIch xut sac trong cOng tác, san xuât kinh doanh, có sang kiên trong ap ding và 
nghien cilni khoa h9c cOng ngh, ... di din cho cánb, cong chtrc, viên chirc Va 
ngithi lao dng trong Ngành COng Thuong Ha Ni, chiêm 70% trong tong sO dai  biêu 
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triu tsp. 
Eti biêu khách mdi: Ban Thi dua Khen thithng Trung uang; Lãnh dto Thành 

iy, HDND, UBND Thành phô, Hi dông TD-KT Thành phô (theo dOi Cim), eác S?i, 
ngành (Ciim thi dua so 5) và lãnh dao  các cap, các ngành chiêm 30%. 

Dir kiên tong so dti biêu: 250 nguYi. 
- Thôi gian to chfrc: 1/2 ngày. Sâ dir kiên to ch!~c HOi  nghj thang 5/2020 (Di 

hi Thi dua yeu nuâc Thành phô sê tiên hành vào Qu III näm 2020 - djp k' nim 66 
11am Ngay giãi phóng Thu do 10/10). 

3. Mt s ni dung cn liru : 

a) Xây dirng Báo cáo tng kt phong trào thi dua va cong tác khen thithng 5 
näm (2015 - 2020), phucing huâng, nhim vii cong tác thi dua, khen thurng 5 nam 
(2020 - 2025): 

Day là ni dung quan tr9ng cn duçc chun bj tot, dam bão chit hrçrng, sat mi,ic 
tiêu cUa Di hi (hotc Hi ngh). Báo cáo phài phân tIch, dánh giá tác dng cüa phong 
trào thi dua dôi vri vic thirc hin nhim vi,i chInh trj (nhim vi phát triên kinh tê, xã 
hi cüa dja phiro'ng, don vi); dông thai nêu ducc nhttng net mâi, sang to trong lanh 
do, chi dao,  to chüc thirc hin phong trào thi dua; các mô hinh mOi và biêu duong, ton 
vinh các gucmg din hinh tiên tiên, ngithi tot - vic tot cii the trong các phong trào thi 
dua cüa phOng, don vj. 

(Tüy theo diêu kin cUa don vj có the xây drng phóng sr, video clip, hinh ành 
d minh ha cho ni dung báo cáo). 

B6 ciic và ni dung chInh cüa Báo cáo gm: 

- Phd'n tó'ng kê'tphong trào thi dua yêu nzcác và cong tác khen thithng: 
+ Dánh giá kêt qua dt duçic cüa các phong trào thi dua yêu rnxâc tr nàm 2015 

den 2020; nêu rO các phong trào thi dua tiêu biêu và dánh giá tác dng cüa các phong 
trào trong thirc hin nhim vi chInh trj, nhim viii phát triên kinh tê - xã hi, an ninh 
quOc phOng cita don vj. 

+ Kêt qua cOng tác khen thithng: Phân tIch kêt qua, chat luçing các hinh thuc 
khen thixâng, vic khen thuing cho ngu?i tnrc tiêp lao dng, san xuât, vic chap hãrih 
quy djnh pháp 1ut ye thi dua khen thu&ng. 

+ Dánh giá cOng tác lãnh do, chi do dôi mâi to chuc các phong trào thi dua 
yêu nudc và cong tác khen thuâng cUa cap Uy Dãng, chInh quyên, doàn the trong 
nhüng näm vtra qua (co biêu tong hcip, thông kê các danh hiu thi dua, hlnh thz'c khen 
thw&ng các ttp the, cá nhân trong 5 nám tz 2015 - 2020). 

+ Nhüng tOn ti, htn chê chU yêu, nguyen nhân và bài h9c kinh nghim. 

- Phn phucing hzthng nhim vy: 
+ Xác djnh phucng htiâng, m1ic tiêu chung cUa phong trào thi dua và cOng tác 

khen thi.thng trong 5 nàm tOi (2020 - 2025). 
+ Nhung ni dung chU yêu day manh các phong trào thi dua và cOng tác khen 

thuâng thçrc hin nhim vit chInh trj và các miic tiêu, chi tiêu phát triên kinh tê - xà 
hi, cUng cO quOc phông - an ninh. 

+ Cong tác lanh dto, chi dto di mâi cOng tác thi dua, khen thung và các giài 
pháp chü yëu. 

b) Vê báo cáo tham lun: 
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- Din hinh dtxçc lira 0h9n d báo cáo tham lun phãi dam báo ca cu hcp l; 
di din các lTnh vçrc, thành phân và có sirc thuyêt phiic, nêu gixang, giáo dijc. Lra 
ch9n nhttng tp the, Ca nhân có nhüng mô hInh mâi, sang to trong cáo lTnh vrc. 

- Thy thuc vao thai gian, chixang trInh cUa Dti hi (hoc Hi nghj) có the kêt 
hqp giao luu vâi cáo dién hinh tiên tiên, CO minh h9a bang hlnh ánh, video clip (nêu có 
diêu kin). 

III. TO CHtC THTJC HIN 

1. Van phông S&: 

- Tham muu giüp Lãnh do S: 
-I- Ban hành van bàn chi dao,  htthng dn cáo phOng, ckm vj tüy theo quy mô, dc 

dim, tfnh chat cüa dan vj có hinh thirc to chirc phü hcp, báo cáo HOi  dông Thi dua - 
Khen thmng Thành phô cuôi Qu 112020. 

+ Phát dng các phong trào thi dua trong toàn Ngành hoàn thành trurâc 
30/10/2019. 

- Xây dirng kinh phi t chi'rc HOi  nghj chuyn phông K hoch - Tài chInh - 
Tng hçip vào kinh phi cüa Sâ näm 2020. 

2. Các phông, do'n vj: 

- Can cir k hoch nay d xay drng chi.ro'ng trinh, k hoch ci th trik khai 
thirc hin các nhim vii cüa phOng, dan vj. 

- Dé xut cáo phong trào thi dua gi:ri ye Van phông Si tnrOc 30/10/20 19. 
- To chirc trin khai cáo phong trào thi dua do S phát dng. 
- Thrc hin báo cáo kêt qua to chic triên khai và thrc hin ye Van phông Sâ dé 

theo dOi, tong hçp. 

Trên day là K hoach t6 ch(rc Hi nghj Din hinh tiên tin các cp tin tâi Di 
hi Thi dua yeu nirOc thành phô Ha Ni giai dotn 2020 - 2025 cüa Si Cong Thuong 
Ha Ni, dê nghj cáo phOng, don v triên khai thirc hin. Trong qua trinli triên khai thirc 
hin, nêu có kho khàn vràng mac, lien h qua Van phông S de báo cáo Lành do Sâ 
kjp th?i giãi quyet.l 

Noinhân: 
- Ban TDKT Thành phô (dO báo cáo); 
- Các Phó GD Sâ; 
- Cong doàn Nganh CT HN; 
- Các phOng Sr, dan vj tnrc thuOc (dO 
- Các phOng KiTe quan-Huyn-Thj  xã thc 
- Các Hi, Hip h)i trong ngành CT - hin); - 
- Các t chirc CT-XH (d phOi hap); i ng Thang 
-LuuVT,VP. 
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