
UBND THANH PHO HA NQI CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
S CONG THUNG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 6 /KH-SCT Ha Nói, ngày tháng 3 nãm 2020 

KE HOACH 
To chtrc Hi nghj din hInh tiên tin Ngành Cong Thu'o'ng Ha Ni 

giai dotn 2020 - 2025 

Thirc hin K hoach  s 154/KH-UBND ngày 08/7/2019 cüa UBND thành 
phô Ha Ni ye to chrc Di hi Thi dua yêu nuc các cap tiên tai Di hi Thi dua 
yêu nuâc thãnh phô Ha Ni giai dotn 2020 - 2025; Kê hoach so 13/KH-UBND ngày 
16/01/2020 cüa UBND Thành phô to chirc Dai  hi Thi dfla yêu nithc thành phô Ha 
Ni, giai doan  2020 - 2025; Hixng dn sO 01/HD-BTDKT ngày 28/02/2020 cüa 
Ban Thi dua khen thu&ng Thành phô Ha Ni ye to chüc Hi nghj diên hinh tiên tiên 
cap co si; Kê hoach sO 3645/KH-SCT ngày 29/7/20 19 cüa S Cong Thucing Ha Ni 
to chüc Hôi nghi diên hInh tiên tiên các cap tiên ted Dii hi Thi dua yêu nithc thành 
phô Ha Ni giai doan  2020-2025 cüa Si Cong Thuo'ng Ha Ni; 

Sâ Cong Thuong Ha Ni xay dirng K hoach t chüc Hi nghj Din hmnh 
tiên tiên Ngành Cong Thuong Ha Ni giai dotn 2020 - 2025 nhu sau: 

I. MIJC DICH VA YEU CAU 
1. Dánh giá k& qua cüa các phong trào thi dua yêu rnthc giai doan  2015 - 

2020, dê ra phuong hithng, nhiêm vi day mnh phong trào thi dua, cOng tác khen 
thu0ng trong giai doan 2020 - 2025. 

2. Biu duo'ng thành tIch các phong trào thi dua yêu nuâc và ton vinh các 
tp the, Ca nhân, các guong diên hInh tiên tiên, tiêu biêu trong linh vrc Cong 
Thucmg, guong ngued tOt vic tot nàm 2020; Rit ra bâi hçc kinh nghim; các ton 
tai, han chê can khac phiric dê tiêp tVc  thçrc hin dOi med, nâng cao chat hrqng 
cong tác thi dua, khen thu&ng trong thed gian ted. 

3. Tip tiic phát dng phong trào thi dua trong lTnh virc Cong Thucmg 1p 
thành tIch chào mimg Dai  hôi Dâng các cap; chào mrng các ngày k nim lan, 
các sir kin chInh trj quan tr9ng cüa Thu do và dat nuâc. 

4. Vic t chirc Hi nghj dam bâo trang tr9ng, thit thçrc, ti& kim, hiu 
qua. Dai  biêu tham d Hi nghj cüa Ngành phãi thçrc sr tiêu biêu trên các lTnh 

c và duçc các phông, don yj  bâu ch9n. 

II. CHIJNG TRINH HO! NGH! 
1. Thoi gian, da  diem 

- Th?ii gian: Dir kin ti'r ngày 10/5/2020 den 15/5/2020. 

2. S Itrqng và thành phân dii biu 
Dr kin s lugng dai  biu: 150 dn 180 dai  biu gôm: 

- Dai biu khách m?i: Ban Thi dua Khen thu&ng Trung ucmg; Lath dao 
Thành üy, HDND, UBND Thành phO, Hi dOng TD-KT Thành phô (theo dôi 
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Ciim), các Si, ngành (Cm thi dna s 5). 

- Lânh dao  S; Tru&ng, phó các phông, don vj tnrc thuc; dai  din lãnh ctao 
các phông Kinh té qun, huyn, thj xã; dai  din lãnh dao  các Hi, Hip hi thuc 
lTnh vrc quàn 1 Nha nuâc cüa So'; dai  din länh dao  các doanh nghip boat dng 
trong linh vçrc Cong Thircing trên dja bàn. 

- Dai diên các tap th, cá nhân diM hInh tiên tiM có thành tIch xuât sc 
trong cong tác, san xuât kinh doanh, có sang kiên trong áp diing và nghiên cru 
khoa hoc cong nghê, ... di din cho cOng chüc, viên chirc vâ nguO'i lao dng 
trong Ngành Cong Thi.rang Ha Ni. 

3. Kinh phi to chu'c ll@  nghj: 

Trên ci so' ngun kinh phi chi thuo'ng xuyên dugc ngân sách cap và nguôn 
kinh phi xã hi hóa. 

III. CAC bAT DQNG TRU'OC, TRONG VA SAU HQI NGH 
1. T chrc cong tác tuyen truyM v Hi nghj cüa Ngành (trên Cng Thông 

tin cüa So' Cong Thucing) ye nhttng thành tIch cüa Ngành gän vo'i kêt qua phong 
trào thi dua yêu nuo'c cüa Ngành trong giai don 2015 - 2020. 

2. Phát dng các phong trào thi dna hoàn thành nhim vi thithng xuyên, 
dt xuât nhàm hoàn thành xuât sac các nhim vii chInh tr dixcic giao, chào mirng 
Dai hi Dãng các cap và các ngày l, k nim 1o'n trong näm 2020. 

3. Các dicm vj thuc So' t chüc Hi ngh diM hInh tiên tiên CG so'; 

4. Tuyên truyM trén Cng Thông tin cüa So' Cong Thuo'ng các guclng diên 
hInh tiên tiên, guong ngu?yi tot, viêc tot drnc ton vinh. 

5. TriM khai huàng dn cong tác thi dua khen thuOng cüa Thành ph các 
ngành dê dé xuât các cap khen thu&ng. 

6. Chun bj ca so' vt cht, phc vi cho hi nghj thi dna cüa Ngành. 

IV. TO CHC THIC HIN 
1. Van phông SO' 

- Xây dung chuang trInh và các hoat dng xuyên suôt tir khi ban hành Kê 
hoach den khi tO chcrc hi nghj; 

- Chi dao,  don dc don vi thuc So'; các phOng Kinh t; các Hi, Hip hi 
thuc qun 1 nhà nuo'c cüa SO'; các doanh nghip san xuât kinh doanh Cong 
nghip và Thuang mai  tüy dc diem don vj lira ch911 hInh thirc to chCrc "H5i nghf 
tuyên du'ong then hInh tiên tiên, ngzthi tot - vic tOt", "H$i nghj biêu du'og lao 
di3ng giOi, lao dng sang tgo". 

- Can clr hu&ng dn cüa Ban Thi dua - Khen thuO'ng Thành ph& huóng dn 
cong tác khen thu&ng các tp the, cá nhân duç'c ton vinh, khen thu&ng tai Hi 
ngh (Xong tr,thc 15/3/2020). 

- Xây dirng phOng s  kt qua cOng tác thi dua giai doan 2015 - 2020 Xong 
tru'öc 20/4/2020). 
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- Tham muu phân b dai  biu, tng hçip tlnh hInh, kt qua chQn Cu di biu 
cüa các dan vj. Dê xuât danh sách dai  biêu di dir dai  hi thi dua cüa Thành phô và 
B Cong Thuang. 

- Chü tn xây dimg báo cáo tng kt (Xong tru'ác 3 0/3/2020); 1ra chçn các 
gucmg diên hInh tiên tiên tiêu biêu và các báo cáo tham 1un ti Hi nghj; gCri 
giây mi di biêu chmnh thrc và khách mi dr Hi nghj. 

- Tng hçp và trInh Thành ph& Si Cong Thuang Ha Ni khen ththng các 
các tp the, cá nhan có thành tich xuât sac trong phong trào thi dua yêu nuâc giai 
doan 2015 - 2020. 

- Phi hçp vi phông K hoach  - Tài chInh - Tong hcp xây dirng kinh phi 
to chirc Hi nghj cüa Sâ. 

-Chuk bj các diu kin Co sâ vt cht phiic vi Hi nghi (Hi tnrông, maket, 
nuc uOng, hoa,. . .xe dua don di biêu di dir dai  hi thi dua cüa Thành phô. 

- Tuyên truyn chào mmg Dai  hi thi dua yêu nrnc cüa Thành ph. 

- Chü tn thuc hiên các nhiêm vu khác do Ban To chirc Dai hOi thi dua yêu 
nuâc cña Thành phô phân cong. 

2. Các phông, do'n vj: 

- Các phông t chüc hi ng thi dua cüa phông, rieng Trung tam Khuyn 
cOng vá tu van PTCN to chüc hi nghj thi dua diên hInh tiên tiên cüa dan v xong 
trtxóc 15/4/2020. 

- D xut trInh Sâ Cong Thuang, Thành phé, Bô Cong Thuung khen thuOng 
tp the, cá than diên hInh, tien tiên theo theo quy djnh; cu dai biêu di d Hi nghj 
diên hInh tiên tiên dng thnh phân, dü so luçing theo phân bô. 

- Chun bj các ni dung tham 1utn tai  Hi ng theo huàng dn cüa Van 
phOng Sti PhOi hap xay dirng báo cáo và phân cong ph1ic vi hi ng thi dua cüa 
ngành (gui ni dung, tu lieu, hInh ành . . .vê Van phOng truO'c ngày 28/3/2020). 

- Ph& hqp vâi Vn phOng giOi thiu các doanh nghip d khen thu&ng, mñ 
dir và don doe các doanh nghip thuc lTnh vçrc cüa phOng phii trách tham dir , tham 
1un tai  Hi ngh; don tiep các tp the, cá nhn then hinh tien tiên ye dir hi ngh. 

- PMi hap thuc hiên các nhiêm vi t chüc hi nghj thi dua cua Ngành. 

3. Cong doàn Ngành Cong Thirong Ha Ni: 

- T chiirc Hôi nghi din ffinh tien tin các cp cOng doàn tiên tOi Dai  hi Thi 
dua yeu nuâc thành phO Ha Ni và Dai  hi thi dua yeu nuâc tnong CNVCLD toàn 
quOc lan thu X, nam 2020. 

- Phi hap vâi Van phOng S xay dirng phóng sir báo cáo tng kt phong 
tnào thi dua các linh vrc quán 1 cüa COng doàn Ngành, minh h9a bang hInh àth, 
video clip (neu co). 

- Gi&i thiu và d xut khen thithng doàn viên thuc qun 1 COng doàn 
Ngành Cong Thuang Ha Ni; cu dai biêu di dir HOi  ngh diên hInh tiên tiên dung 
thành phân, dü so 1ung theo chi tieu duc phân hO. 

- Phi hap giói thiu cá nhân din hInh tiên tin tham gia tham 1un hoc 
t9a dam tai  hi nghj. 
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Trên day là K hoach  t chirc Hi nghj Din hInh tiên tin giai doan 2020 
- 2025 cüa Sâ Cong Thuang Ha Ni, dé nghj các phông, dan vj triên khaithirc 
hin theo dung thi gian quy djnh. Trong qua trInh triên khai th%rc hin, nêu có 
kho khän vrong mac, lien h qua Van phông Si dê báo cáo Lãnh dao  S& kip 
thai giái quyêt./. 

Nyi n/iin: 
- B Cong Thuong; 
- UBND Thnh phô; 
-SiNôivi (dé 
- Ban TDKT Thành phô báo cáo); 
- Các Phó GD S&; 
- Cong doàn Ngành CT FIN (dê phôi hcrp và to 
ch(rc thtxc hiên); 
- Các phOng Sâ, don vj trirc thuc - ( 
- Cãc phèng KTê qun-Huyn-Thj xä thrc 
- Các Hi, Hip hi trong nganh CT J  hin); 
- Các tO chrc CT-)(H (dê phôi hcp); 
-LuuVT,VP. 
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CHUJNG TRINH (Diy kin) 
To chii'c Hi ngh di : ?'tjn tiên Ngành Cong Thtrmg Ha Ni 

êhohsô 
7 giais 

C a) 

- Chào c; 
- Tuyên b 1 do, gii thiu di biu; 
- Din van khai mac; 
- Báo cáo tng k& phong trào thi dua và cong tác khen thu&ng Ngành Cong 

Thuo'ng giai doan  2015 - 2020, phuGng huàng, nhim vi cOng tác thi dfla, khen 
thu&ng giai dotn 2020 - 2025 (Minh hQa bang hInh ánh, video cl4p - nêu có diêu 
kin). 

- Báo cáo tham 1un kt hçp giao km vôi các din hInh tiên tin (nê'u có 
diêu kién). 

- Biu ducing, tOn vinh các gt.wng Din hInh tiên tiên, Nguèi tot vic tOt. 
- Thông qua danh sách dai  biu Ngành Cong Thuo'ng di dir Dai  hi Thi dna 

yêu nuâc Thành phô giai doan 2020 - 2025. 
- Phát biu chi dao  cüa cp trên. 
- Phát biu tip thu cüa Lath do S và phát dng phong trào thi dna yêu 

nuâc giai doari  2020 - 2025. 
- Be mc Hi nghj. 

(Kern the 
2020 2025. 

/KH-SCT ngày 06/ 3 /2020 
hucing Ha Ni) 
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