
UBND THANH PRO HA NOI CONG HOA XA 1101 CHU NGHTA VIT NAM 
SO CONG THIXONG Dc Ip - Tii' do - Hnh phñc 

S: /KH-SCT Ha N5i, ngày -if  tháng 1 nãrn 2020 

KE HOACH 
Hirö'ng ing Cuôc thi viêt ye giro'ng diên hInh tiên tiên, 

"Ngu'ô'i tot, vic tot" trong phong trào thi dua yell nithc 
cila S& Cong Thu'o'ng Ha Ni nàm 2020 

Thrchin Kê hoach so 256/KH-BTC ngày 17/12/2020 cüa Ban TO chic 
Cuôc thi viêt ye guung diên hInh tién tiên, ngudi tot, vic tOt nãm 2020 triên khai 
Cuôc thi viêt ye guong diên hInh tiên tiên, ngui tOt, vic tOt trong phong trào thi 
dna yeu nuó'c Thành phO Ha Nôi nãrn 2020, 

S COng Thu'o'ng Ha Ni ban hành Kê hoch hu0ng iirng Cuc thi närn 2020, 
nhu sau: 

I. MIJC JMCH, YEU CAU: 

- Nhm tip tuc di imi, nâng cao chat lucrng cong tác pht hin, bOi duOg, 
tOng kêt, nhân rng diên hinh tiên tiên, gucing tNguà'i tOt, vic tott (DHTT, 
NTVT), kjp thO biêu duGng, khen thu'ng, trInh Thanh phô khen thu&ng các tp 
the, cá nhân cO thanh tIch trong phong trào thi dna yêu nu'ó'c cüa Ngành Cong 
Thuong, thiét thc hu'ng tOi ki nirn các ngây 1 1n trong nàm: 90 nãm ngây 
thành 1p Dãng Cng san Vit Narn (03/02/1930 - 03/02/2020) Va 90 nãrn ngày 
thành Ip Dâng b thành phô Ha Ni; 45 närn ngày Giãi phóng mien .Nam, thông 
nhãt diât nithc (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 nàm ngáy sinh Chfi tjchHO ChI Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2020); 75 nám ngày Cách rnng tháng Tarn vâ QuOc khánh 02/9; 
1010 nàrn Tháng Long — HàNi và 66 nàrn ngày Giãi phóng Thu dO (10/10/1954 — 
10/10/2020). 

- Xác dn1 rO nhirn vu, trách nhirn và sr phi h9p cüa các phOng, dn vj 
v6i các to chirc doan the trong SO trong t&ng phOng, dan vj huó'ng ü'ng Cuc thi. 

II. NQI DUNG: 

1. ]Jôi ttr9'ng di thi, nii dung, hlnh thü'c thi; co' cu giãi vi khen thirO'ng 
Cuôc thi: 

Thirc hin theo Quy ché xét tang giâi thung thi viêt ye gucmg DHTT, 
NTVT Va xuât ban sách "Nhthig bOng hoa dp Thành phO Ha Ni" ban hành kern 
theo Quyet djnh sO 36/2015/QD-UBND ngày 07/12/2015 cua LTBN]D Thanh phO 
HàNÔi. 

2. Thèi gian Cuc thi: 

SO' COng Thuo'ng Ha Ni lien t'c tiêp nh,n bài dr thi cOng chirc, viên chic 
và nguà lao dông các phOng, dan vi tr'.rc thuc tr ngày 01/8/2020 den het ngãy 
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01/6/2020, to chc s tuyên vâ gi ye Ban TO chc Cuc thi Thành phO theo quy 
dinh (tru'óc ngày 11/6/2020). 

3. The lê Cuôc thi: 

SO' dãng tài th 1 cuc thi trén COng Thông tin din tir ca SO', dia chi 
congthuonghanoi.gov.vn, chuyên muc Tharn gia Cuc thi viêt ye guo'ng diOn 
hlnh tiên tiên, ngu'O'i tOt, vic tOt và dInh kern theo Kê hoach hu&ng rng Cuc thi 
cña SO'. 

4. Bii du' thi 

Hang tháng, TO Cong tác chuyOn d Cuc thi viOt ye guoig diên hInh tién 
tin, 'Nguñ tOt, viêc t&1!  cüa SO' tOng hap, lua chon các bài có chat lucrng báo cáo 
Hôi dng Thi dua - Khen thuOng S và gii'ri ye Ban TO chirc Cuc thi (qua Ban Thi 
dua - Khen thu'Ong Thành ph). 

5. Yêu can bi du' thi: 

- Cáo gu'o'ng DHTT, NTVT là nEãn tO rni, sir vic rni dugc phát hin trong 
phong trào thi dua yêu nuO'c cia SO' ma chu'a dugc co quan, tO chñ'c nâo tOn vinh, 
khen thuOng hoc dã dupe tOn vinh nELmg tiép tii.c có nhüng vic lam mó'i, cO ãnh 
huO'ng và dóng gop vào phát triên kinh tê - xà hi cüa SO' và Thánh phô. 

- Mt ngu'O'i có the có nhieu bài dir thi. Tác già di.r thi phài dam báo và chi,u 
trách nhiêrn ye tInh chan thuc, chmnh xác nôi dung bài viCt, tác phârn cüa rninh và 
chu'a gO'i bat k cuc thi nào. 

- NguO'i dçr thi phâi ghi rO thông tin cüa cá nhân trên tác phãm, bài viêt dir 
thi, gOrn: Ho và ten, tuOi, dia chi thuOg trO', so din thoi, nghê nghip, dan vi, 
cOng tác. 

III. GIAI PHAP THTIC HI1N: 

1. Rà soát, kin toàn TO Cong tác chuyên dë Cuc thi vit v guang din 
hlnh tiên tiên cOa SO', day manh hoat dông cña TO COng tác dê kjp thà'i phát hin, 
de nghi Giárn dOe SO' khen thuO'ng và trInh cap trên khen thu'O'ng các DHTT, 
NTVT du'cc phát hin trong Cuc thi. 

2. Chii dng phi hop vO'i các t chiirc doàn the chInh tn, - xã hi dO tO chirc 
Cuôc thi. 

3. Dinh k3 truxc ngày 20 hang tháng các phOng, dan vi, thuc SO' tOng hpp, 
lira chon các bài viet dir thi xuât são, giO'i thiu các guang Dien hinh tiOn tiên, 
Ngu'O'i tOt vic tOt tieu bieu gO'i ye Van phOng SO' dê tOng hop báo cáo ThuO'ng 
true Hôi dOng Thi dua - KEen thuO'ng SO' (qua To COng tác chuyên d Cuc thi), 
xem xét và giO'i thiu 01 guang diên hinh tien tiên dê Hi dOng Thi dua - Khen 
thrnimg SO' xét giO'i thiêu Hôi dOng Thi dua — Khen thi.rO'ng Thành ph xét khen 
thu'rng. 

4. Chi do b phn bien tp thông tin dua tin v cuôc thi, các guang DHTT, 
NTVT dirge phát hin qua Cuc thi len COng giao tiep diên tO' cüa SO'. 
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5. Hang qu, to chOc s kêt Cuôc thi, két qua tirng k và du'çic tInh vào diem 
bInh xét thi dua cuOi nàrn và xét grong 'Ngithi tOt, viêc tOt  trong nàrn cia các 
phdng, dun vi, tO chü'c doàn the chInh tn - xã h5i eüa SO 

6. Chi do, dOn dOe các phOng, dun vi can cd Kê hoch hu&ng dg Cuc thi 
cda Sd, tO chdc triên khai tai phdng, dun vi rnlnh (trong do dOi v&i sO lzcing b&i dc 
[hi vO gu'oig DHT7 NTVT dcc giao, cOc phOng, doi vi phOi cO tin d, xOc dinh 
sO lu'Q'ng thcc Iiin ci the). 

7. co sd kk qua CuOc thi, can cu quy di cda Thành phO, TO COng tác 
chuyên dê Cuc thi viêt ye guong diên hinh tiên tiên dê xuât Hi dOng Thi dua — 
Khen thuOng Sd dê xuât Thành phO khen thu&ng các tp the, cá nhãn cd thành tIch 
trong tO chdc thrc hin Cuc thi ti các phdng, dun v (Trtthc ngày 30/6/2020). 

IV. TO CHIJC THIJC HIEN: 

1. Vn phông So: 

- Là co quan thurng true Cuôc thi, hu'dng dn, dOn doe các phdng, don v tO 
chrc thuc hiên Kê hoach hu&ng 11mg Cuc thi; kp thd'i phát hin, khen thudng và 
dê xut cap trén khen thu&ng các DHTT, NTVT ducic phát hin trong Cuc thi. 

- Rà soát, trInh Giám dOc SO' kin toàn TO COng tác chuyên d Cuc thi vit ye 
guong din hInh tiên tiên c11ia SO'. 

Giiiip TO COng tác chuyên de Cuc thi chO trI phOi hçip vO'i các tO ch11rc doàn 
the dê tO chdc Cuc thi darn bào hiu qua. 

- Thxc hin chi do cda TO COng tác, thudng xuyên tiêp nhn bài thi, thârn 
dnh, báo cáo Hi dOng Thi dua - Khen thu'O'ng SO' khen thu'O'ng và d xuât Thành 
ph khen thu&ng gucmg DHTT, NTVT. 

- Chi do b phn biên tp thOng tin dua tin ye cu5c thi, thud'ng xuyên cp 
nht các guong DHTT, NTVT du'gc phát hin qua Cuc thi len COng giao tiep 
dint11rcda SO'. 

- DOn dOe các phOng don v gui bài dir thi, gdi báo cáo. Dnh k' dr tháo 
báo cáo so két hang qu gfri TO COng tác chuyen de Cuc thi d tharn muu gidp 
Giárn dc SO', Chd tich Hi dng Thi dua - Khen thuOig có hudng chi do thuc 
hiên. 

2. Các phông S&, các do'n v trirc thuôc, các doàn th chInh trj - xä hi 
cOa S&: 

- Thu'dng xuyên thOng qua các buOi sinh hot phdng, don vj tuyen truyen 
trong cOng chiirc, viên chd'c và ngud'i lao dng ye mic dIch, the 1 Cuc thi; 
Quyet dinh sO 36/2015/QD-UBND ngày 07/12/20 15,  eda UBND Tbành phO ye 
viêc ban hành Quy che xét tang giài thudng thi viet ye guong dien hinh ,tien 
tien, 'Ngudi tOt, vic tOt  vâ xuât bàn sách "Nh&ng BOng hoa dp Thành phO Ha 
NOi'; K hoach cda Ban TO chd'c Cuc thi viet ye guung dien hmnh tien tien, 
Ngudi tOt, viêc tot nãrn 2020 và Kê hoch huO'ng d'ng Cuc thi eda SO' Cong 
Thuong Ha Ni. 

- PhOi hp'p chat ehe giu'a các tO chuc Dàng, chInh quyen vd'i các tO chuc 
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BOC 

ông Thang 

doân the chInh tn - xã hôi cng cap, tuyén truyên ye Cuôc thi, dng viên can b, 
cong chiirc, viên chirc và nguO'i lao dng tIch ci.rc tham gia, hithng irng Cuc thi 
phát hin và viêt ye gung then hInh tiên tiên, "Ngu'd'i tOt, vic tOtt trong phong 
trào thi dua yêu nuó'c Thành phO Ha Ni. 

- Tru'c ngày 20 hang tháng: Các phOng, dm v phãi gO'i báo cáo, bài viët 
vâ gió'i thiu guong then hInh ten tiên rnó'i. 

SO lu'cmg Cu the nhu sau: MOi phOng, thm v 01 bài viêt/tháng và gió'i thiu 
01 gu'ffng diên hInh mó'i/tháng. 

3. Be ngh COng doàn Ngành Cong Thixo'ng Ha NOi, Boàn thanh niên 
S &: 

- PhO biên, quán tniêt dOi vó'i các doanh nghip ye Quyêt djnh sO 
36/2015/QD-UBND ngây 07/12/20 1,7 cüa UBND Thánh phO ye vic ban hành 
Quy chê xCt tang giái thu'ông thi viêt ye guo'ng then hInh tién tiên, 'NguOi tOt, 
vic tOt' và xuãt ban sách "Nhitng BOng hoa dp Thành phO HàNi'; Ke hoach 
so 256/KH-BTC ngày 17/12/2020 ci1a Ban To chirc Cuc thi viêt ye guo'ng then 
hInh tien tien, nguO'i tOt, viêc tOt nárn 2020 và Kê hoch cüa S& COng Thuo'ng 
huO'ng O'ng Cuôc thi viet ye gining then hInh tiên tiên, nguO'i tOt, viêc tOt nãrn 2020 
cüa Si COng Thuong Ha Ni. 

- Nhãn, so' kháo vá gri bài dir thi ye TO COng tác chuyen d Cuôc thi SO 
COng Thuo'ng Ha Ni (qua Van phOng SO'). 

- COng doàn Ngành COng Thuo'ng tOi thieu có 01 bài viêt/tháng (Bài viet 
cOa can bô ca quan COng doàng Ngành hoc bài viet dir thi cüa co' sO'). 

- Doàn thanh nien Cong san Ho ChI Minh SO' COng Thu'o'ng: TOi thiêu CO 01 
bãi viêt/qu' gO'i ye Van phOng SO' d tOng hcp báo cáo ThuO'ng trrc Hi dOng Thi 
dua - Khen thu'O'ng SO' (qua TO COng tác chuyen d Cuc thi), xern xét và báo cáo 
Hi dOng Thi dua - Khen thu'O'ng SO'. 

Trong qua tnlnh thi.rc hin có yán d vuóng mac, d nghi, các phOng, dan yj 
thOng tin ye ThuO'ng true Hi dOng Thi dua - Khen thuO'ng (qua d/c Tnãn BInh 
NghTa - Phó Chánh Van phOng) dê kjp thO'i báo cáo lãnh dao  SO'. 

Nhân du'gc K hoach nay e nghi các phOng SO', dan vi trirc thuôc, tO chiirc 
doàn the chInh tr - xa hi nghiem tiic tO chi,c thre hiên./. 

No'inhân: 
- Ban TDKT TP 1 ( 
- Cim truáng, Cim phó ' báo 
Ciim Thi dua sâ S J cáo); ,  
Các phàng, don vi trijc thuôc (dê to 

chic thuc Hen); 
- COc tO chrc CT-XH cOa S (d phOi 
hcp thu hiën); 
- LLFU: VT, VP SO. 
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BA .HiICUQCTH1 
viE.' .4ON(TT, NTVT 

7NM2 
j ) 

i.: 

- THE LE 
CuohiAIfv guong in hInh tiên tin, ngu'ôi tat, vic tot trong phong 

trao thi dua yeu nuoc thanh pho Ha Nçt nam 2020 

(Ban hành m theo KA hooch /KH-BTC ng&y /12/2 019 
cza Ban To chc Cuc thi viét v gieo'ng DHJ7, NTVT nOin 2020,) 

L DOT TU1NG 

Mci cOng dan Vit Nam trong vã ngoài nuc dang cu tr0, hpc tap, or1g tác 
trên da bàn thành phO Ha Ni. 

II. NOT DUNG 

Bài viêt hoãc tác phãrn thuc cc the ioai háo chi cáa Ca n.Hân, nhám ác g viCi 

ye gucmg diên hinh tiên den, nguôi tOt, viac tOt trCn cáo Imnh vuc vá dC'i sOng xá h 
Thu dO: 

- Nhth-ig bài viêt ye guongdiên hInh tiên tiOn, nguOi tOt, viêc tOt trong các ITnh 
v'rc hot dng cOng tác và dOi sOng xã hi trOn dja bàn thành phO Ha Ni hoc tc 
phârn thuOc các loai hInh báo chI (bOo in, bOo dién tO; phOt i/ian/i,, itu c/i hinh,) d duo 
dang tâi trOn cáo báo, dài cüa Trung irong, Ha Nii. 

- Bài viêt hoc tác phârn báo chI dir thi phâi phãn ánh ngui tht, vic tht, 

khOng hu câu; CO hiu qua tuyên truyên giáo dc, CO si.rc Ian tOa trong dO sOng xã hi. 

- Môi bài viOt, tác phâm báo chI khOng qua 1;500 tr, tác phám phát thanh, 

truyên hinh cO thi luçrng khOng qua 07 phOt; khuyCn khIch các h vië, ác phm 
báo chI kern theo ành chân dung vâ ânh hot dong cOa nhán vt. 

- Ban TO chc khOng hoãn Iai cáo bái viCt, Lao phãrn dLr tht. 

- Thánh viOn Ban TO chrc, Hi dOng Giárn kháo Cuc thi kJiOng than7 gia di 

thi. 

III. THI GIAN 

- Thi gian tO chrc Cuc thi bat du tr ngày 01/8/2019. Ban TO chrc Cuc thi 
tiOp nhn cáo tác phârn báo chI và bâi viêt dir thi den hOt ngày 1 1/6/2020. 

- TOng ROt vâ trao giái Cuc thi váo dip k' nirn 75 nãm ngáy Cách mang 
théng Tarn và QuOc khánh Nuóc Cong  hOa x hi chO nghia Vit Narn (02/9/] 945 

- 02/9/2020). 

IV. NOI NHN BAI DV Till 

- DOi vi cáo bài viêt d thi: Nguäi d thi gCri hi dy thi truc tiCp v PhOng 
NOi vu cac quãn, huyen, thi xä hoc Ihuong tiuc Hoi dong TDK I o han nnHnh 
doân the cOa Thành phO nai DHTT, NTVT cu trO, hpc tap, cOng tao dC. Lông hop, 

thárn dinh vá g1ri ye Ban Thi dua - K.hen thung, SO Ni vu (so 37, p/iO L Thu6'ng 

Kit, qun HoOn K/em, HO NOL). 

CQNG HOA XA HO1 CHU NGH1A VIET NJ\M 
Dôc Ip - Tu do - Hanh  phóc  

K& A16/. ng& Ii76/7g 12 om 20/9 



- DOi vol các tác phãm báo chi, các video clip dã duac dãng tài tràn các háo, 
dài cOa Trung u'ong, Thành phO (/fc 01/8/2019 dO!? 11/6/2020,): Các báo, dái hoc tac 
già gri bài ye Hôi N1'à báo Thành phô (so 62 phO Trán QuOc Toán, qu)!7 hoc!!? KiOm, 
I-JO iVi). 

v. vEu CAU DOT VOl TAC CIA BAT VIET VA TAC PHAM DtJ THI 

1. Các guong DHTT, NTVT là các nhân tO mâi, sx vic mOi ducxc phát hiên 
trong phong trào thi dua yCu nuOc cüa dja phuol?g, dcrn vj rni chija duoc co quan, to 
chirc nào tOn vinh, khen thu&ng hoac cTh duoc tOn vinh nhung tOp tyc cO nhcrng viec. 
lam moi, có ânh hu'áng Va dong gop \!ao phàt triCn kinh là - x5 hói cüa d pHuon 
don vi và ThOnh phO. 

2. Môt ngui có the cO nhiOu bãi dLr thi. Thc giâ drthi phãi bào dam va ChU 

trách nhiê.m ye tmnh chân thi.rc, chinh xác ni dung bOi viàt, tac phâm cOa rnlnh va 
chu'a giri bat kS' cuc thi nào. 

3. NguO'i d'i thi phái ghi to các thông tin cOa cO nhãn: Hp tOn, tuOi, dia chi 
thuOng trO, sO din thoai, nghC nghip, don vi cOng tác trOn taic phãm, hài viOt dr thi. 

4. BOi viCt, tác phrn dr thi gui qua bu'u diên duoc tinh thai gian theo dâuhu'u 
din, Ban TO chrc Cuc thi khOng trO 'ai bài viOt, tOe phãrn dir thi. 

5. Danh sách Ca nhân dat giài sO duoc cOng bô trOn n phâm cüa cOc bOo: Kinh 
tO & DO thi, Hànimó'i, Nguo'i HO NOi, DOi PhOt thanh vO Truyê.n hinh 1-lO Ni. 

6. Khi den nhn giOi thu'Ong, cO nhiin dt giO ph mang theo Chlrng nnnh 
nhãn dOn hoäc Can cuOc cOng dOn hoãc giOy ày quyOn hop phOp. 

7. Ban T choc dOng tOi cOc thông tin liOn quan trOn bOo Kirih tO vO DO th 
(bOo in)vO BOo Diên tir: ktdt.vn; cOc báo Hanoirnoi, Ngurà HO Ni, DOi PhOt thanh 
vO TruyOn hlnh HO Ni. 

VI. GIAT THUONG: 

* Ca cu giOi thu'Ong gOm: 

1. GiOi Nht: 01 giOi. 

2. GiOi Nhl: 03 giOi '01 giOl dành ch.o tOc phaii bOo in, bOo din t), 01 gial 
dOn/i cho tOc phOrn phOt than/i, truyOn hinh và 01 giOi dOn/i cho bOi viOr). 

3. GiOi Ba: 05 giOi (02 giOi dan/i cho tOc i7Gi7i bOo in, bOo din tO. 0! gOOf 
dOnh cho tOc phOrn phOt thanh, truyOn hIn/i vO 02 gOOf dOn/i c/ic 001 vidi). 

4. GiOi KhuyOn khich: 30 giOi (IS gihi dOn/i COo tOc I-IOfl7 1)00 ii. Ooo diç'n 

tO 05 gi01 dOn/i c/ic tthc pl-iani p/-id thcnh, tru'On 1-On/i vO / 1) gOOf c/On/i Cl-Ic boi 
viOt). 

* NgoOi ra, Ban TO choc biOu throng vO thuO'ng dOi voi cOc bOi viOt, tOc 
phOm vOo chung khOo Cuc thi. 

* Mrc tien thu&ng dOi vOi cáo giOi thpc hin theo quy dinh hin hOnh./ 

- BAN TO CHTIJ'C CUQC THI - 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

		Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội - ĐT: 02438253536 - 0789111111 - Email: vanthu@hanoi.gov.vn
	2020-01-21T10:23:41+0700
	UBND Thành phố Hà Nội
	Sở Công thương<vanthu_soct@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




