UBND QU4N CAU GIAY
CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
HQIDONGTfflDUA—KHENTHU'€ING
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc
S: 03/KH-HDTDKT

Cu Giá'y, ngày/Iltháng O*nám 2022
KE HOACH

•( A

•A
Tnen khai Cn9c thi viet ye giro'ng then
hinh tien tien, ngwn tot, vice tot
và cong tác phát hin, tuyên truyn, nhân rng din hInh tiên tin
trong phong trào thi dna yen niroc quail Can Giy näm 2022
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Can cü Quyt djnh s 01/2020/QD-UBND ngày 13/01/2020 cüa UBND
thành phô Ha Ni ye vic ban hành Quy ché ye phát hin, bôi dizOng, tuyên truyên
nhân rng và thi viêt ye guung diên hInh tiên tiên, Ngu?ñ tOt, vic tot, xuât bàn
sách "Nhitng bong hoa dçp" thành phô Ha Ni. Kê hoach so 04/K}I-BTC ngây
07/10/202 1 cüa Ban To chirc cuc thi viêt ye guong DHTT, NTVT näm 2021
Thành phô ye Triên khai CuOc thi viêt ye guong diên hmnh tiên tiên, ngu?ii tot,
vic tOt và cOng tác phát hin, tuyên truyen, than rng diên hInh tiên tiên trong phong
trào thi dua yêu nuâc thành phô Ha Ni nm 2022. Hi dông Thi dua - khen
thu&ng qun xây dimg ke hoach triên khai Cuc thi viêt ye guong dien hInh
tiên tiên, ngthi tot, vic và cOng tác phát hin, tuyên truyên, nhân rng diên
hmnh tiên tiên trong phong trào thi dua yêu nithc qun Câu Giây näm 2022 ni
dung ciii the nhu sau:
I. MIJC DId, YEU CAU
1.Nhm tip tLic trin khai có hiu qua Cuc thi vi& v guong din hInh tiên
tiên, nguôi tOt, vic tot (DHTT, NT, VT) trong các phong trào thi dua yêu nithc, qua
do kjp thñ phát hin, khen thithng, biêu duong, tônvinh các guong DH1T, NT, VT
tren các linh vc cong tác, h9c tip, lao dng san xuât và dOi song xã hi trên dja bàn
Thu do, qun.
2. Di mOi, nãng cao cht luçing cong tác phát hin guong DFHT, NT, VT;
tang ciI1ng cong tác tuyên truyên nhãn rng các gumg DH'IET, NT, VT, lan tOa
nhUng viêc lam tOt, hành dông dep tren dja bàn Thành phô, qun.
3. Xác djnh rô nhim VJ, trách nhim và sr phi hqp cüa các cp, các ngành,
dja phuong, don vj thuc qun trong tO chüc thrc hin Cuc thi và cOng tác phát hin,
tuyên truyn, nhân rng diên hInh tiên tiên.
II. NQI DUNG
1. Di tuiçrng dir thi: M9i cong dan Vit Nam trong và ngoài nithc dang cu tth,
hçc tip, cOng tác trên dja bàn qun Câu Giây.
2. Thô'i gian tip nhn bài di.r thi: Các don yj gui bài vi& dn ngày
01/6/2022.
- Hang thang các don yj tng hçip kt qua thirc hin (theo mu 1.). Các bài
vit hoc tác phm dir thi tr các cá nhân dr thi, các phu?mg, don vj thuOc qun
yà danh sách trIch ngang diên hInh tien tien (theo mâu 2), kern theo t trInh gui
Thu?mg trirc Hi dng thi dua khen thuing qun (qua PhOng Ni vii - UBND

q4n Cu Giy, s 36 Dung Cu Gity, Ha Ni) trrnc ngày 15 hànji thánj và
file mêm mâu 1, mliii 2 qua horn thu din tCr: truongphongtccq-caugiayhanoi.gov.vn
- Tng kt, trao giái Va khen thi.thng CuOc thi vào dip k nim 25 näm
ngày thành 1p qun: Dis kiên cuôi tháng 8/2022.
3. Ni dung, hInh thirc thi:
- Thi vi& phát hin: Bài vit duçic vit tay hoc dánh may vi tInh trên
khô giây A4, cc chü 14, kiêu ch Times New Roman tôi thiêu 3 trang A4,
nhimg không qua 2000 tü v các guong diên hInh tiên tiên, nguYi tot, vic tOt
trong các lTnh virc boat dng cong tác và dOi sOng trên dja bàn qun. (IVhii'ng cá nhán
dä duv'c phát hiên và dâ dwçrc trao giái, tiêp tyc có nhng vic lam nêu gwo'ng
tot, có si'c ánh hwóng ion cO the dwo'c dê xuát nám 2022).
- Ban Td chi'c khOng hoàn igi các bài vié't, tác phdm dir thi. KhOng ghi
nhn bài dir thi là ban photocopy, thiéu thông tin cña ngithi dir thi và thông tin
cüa gu'ong dwo'c viêt..
- Các don vj cn lam t& cong tác phát hin, thm djnh, khen thu&ng và d
xuât cap trên khen thu&ng các guong DHTT, NTVT trong các phong trào tr9ng
•tâm cña qun nhu:
+ An toàn th%rc phm;
+ Trt tiçr van minh do thj;
+ Cãi cách hành chinh;
+ Sang kin, sang tao;
+Báov anniTquc;
+ PhOng chng djch bnh.
4. Th l Cuc thi (Ban TJ chác cuc liii ban hành).
5. S hrçrng và hInh thirc tip nhn:
- Vê s luçing:
+ D& vi các t chirc hi, doàn th, don vj thuc qun: Mi tháng hra ch9n
và giri It nht 01 bài viêt, tác phâm tiêu biêu ye Ban To chüc cuOc thi cap qun.
+ Di vâi các phumg: Lira ch9n và gui It nht 02 bài vit, tác phrn tiêu
biuItháng và giâi thiu It nhât 01 guong diên hInh mâiltháng gui ye Ban To chüc
cuc thi cüa qun.
+ Di vi Ciim giáo diic: Các trung gui It nhât 03 bài/tháng và giói thiu
It nht 02 guong diên hInh mâi/tháng.
- V hInh thüc tip nhãn: Bài vit, tác phm dir thi ghi rô nhUng thông tin lien
quan dn ngu&i dir thi gui ye Ban To chüc cuc thi các phumg, don vj thuOc qun
d rà soát và trInh BTC CuOc thi qun (KhOng giri igi nhilng bài viêt dâ n5p cña
các nám trzr&c).
Ifl. TO CHI5'C TIIIU'C mEN
1. Phông Ni vii (Thwuing trrc Hjii dung Thi dua - K/zen thu'Ong quIn)
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- Thành 1p Ban T chüc, Ban Giám khâo cuc thi và To cOng tác phát
hin guong diên hInh tiên tin, ngu&i tot vic tot qun Câu Giây.
- Là co quan thuing trirc Cuc thi, có trách nhim: Xây dimg k hoach;
The 1 Cuc thi; Báo cáo tong kêt Cuc thi.
- Hithng dn, kim tra, dOn dc các phông, ban, ngành, phuàrng, hi, doàn th
chInh frj - xã hi, các don vj to chüc thrc hin Cuc thi dam báo hiu qua;
thumg xuyên tiêp nhn bài viêt dr thi.
- T Cong tác "Phát hin d xut khen thithng thành tIch guung din hhih
tiên tiên, ngrnii tOt, vic tot trên dja bàn qun" djnh k' hang tháng tong hçp các
guong diên hInh tiên tiên, ngu1i tOt, vic tot duqc phát hin, giâi thiu dê phông
Ni vi tong hcip, dê nghj Hi dông Thi dua - Khen thu&ng qun và UBND
Thành phô biêu duong khen thu&ng ton vinh kjp th?ii.
- Tip nhn h so các guo'ng din hInh tiên tin, nguii t&, vic t& dà qua
so khâo tr các phu?mg, phông, ban, don vj, thãm djnh và dê xuât Hi dOng Thi dua Khen thu&ng qun, Thành phô tuyen throng, khen thithng.
- Chü trI cong tác t chüc thng kit, trao giái Cuc thi.
2.Hi (lông thi dua — khen thirong các phir&ng, don v! thuc qun
- Thành 1p Ban T chi'rc, Ban Giám kháo cuOc thi do dng chI Chü tjch
Hi dông Thi dua - Khen thuO'ng don vj lam Trithng ban.
- Xây dung k hoach, t chüc tuyen truyn, phát dng rng rài cuc thi
trong co quan và các don vi trrc thuc, trong can b, cOng nhân viên chüc lao
dng va toàn the nhân dan trên dja bàn tham gia dir thi.
- Các phithng thu?mg xuyên gi1i thiu và tuyên truyn các din hInh tiên
tiên, guang nguô'i tot, vic tOt tiêu biêu trên h thông ba truyên thanh.
- T chüc tip nhn các thông tin giâi thiu guong din hInh tiên tin,
nguôi t&, vic tot, thâm djnh và kjp thôi khen thumg, giâi thiu guong tiêu biêu
dé Hi dOng Thi dua - Khen thithng q4n, Thành phô khen ththng. Tiêp nhn
bài viêt, các tác phâm di,r thi tü các to chi'rc, don vj trrc thuc và cá nhãn tham
gia cuc thi thuc dja bàn quàn 1. Tiên hành châm so kháo và lira ch?n các
guong tiêu biêu ducic phát hin và bài viêt, tác phâm có chat lucing giri ye qun
tong hcip.
3. Be nghj Ban Tuyên giáo Qnn üy
- Chi dao vic tuyên truyn, ph bin v cuc thi dn cac Chi b Dâng
thông qua các buôi sinh hoat djnh k' nhäm huy dng mi tang lap nhãn dan
ciing tham gia cuc thi.
- Thông tin huing dn các phu?mg, don vi tIch c1rc tuyên truyn cho cuc thi.
- Cir thành viên tham gia Ban th chüc, Ban giám kháo cuc thi.
4. Be nghj UB MTTQ VN cüa qun và Lien doàn Lao dng qun
- Tuyên truyn, phát dng cuc thi dn co sâ, các don vj thuOc phm vi quân l;
- Tham gia ch.m và lira ch9n tác phm dr thi.

5. Phông Van hóa và Thông tin
- Phi hqp vâi ca quan truyn hInh Trung uang và Thành ph tuyên
truyên rng ri ye các guoiig tiêu biêu, nguôi tot, vic tot dixçc qun và thành phô khen
thuóng dê nhân rng, gop phn thi'ic day phong trào thi dua yeu nlzâc cüa qun.
- Thu?mg xuyên tuyên truyn, däng tái v guang din hInh tiên tin, ngithi
tot, vic tot trong phong trào thi dua yêu nuâc trên website cña qun.
- Tham gia châm và hra ch9n tác phm dir thi
- Phi hçip vói Ban T chüc trin khai phát dng, tng kit, trao giãi cuc thi.
6. Phông Giáo diic — Bào to
- Thung xuyên tuyên truyn, däng tái v guccng din hInh tiên tin, nguYi
tot, vic tot trong phong trào thi dua yêu nrncc trén website cüa ngành.
- Tham gia chm và lira ch9n tác phm dir thi.
IV. KINH PH!:
- Di vâi cp qun: TrIch tü nguôn kinh phi cüa UBND qun cp cho
cong tác Thi dua - Khen thu&ng qu.n näm 2022.
- Di vâi dtp phix&ng, hi, doàn th, dan vj thuc qun: b tn kinh phi d
tt chirc t& cuc thi cp mInh.
HOi dOng Thi dua - Khen thithng qun dê nghj Ban Tuyên giáo Qun üy, các
doàn th, Hi dng Thi dua - Khen thithng các phixng, các phông, ban, dan vj
trin khai thuzc hiên t& k hoch nay.!.
No'i nhn:
TM. HO! BONG Tifi BUA MIEN TB1J'ONG
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- UBND Thànhh&
. CHU TICH
- HOi ding TD-KT Thành pho;
'
U TICH
- Ban TD-KT Thành ph&
- TT Qun u' - HDND q4n;
- UB MTFQ qun;
- Ban Tuyên giáo Qun ñy;
- Các ban ngành, doàn th, don vj;
- UBND các phithng;
- Liru VT, NV.

PHO CHU T!CH UBND QUiN
Trinh Thj Dung

BAN TO CH15'C CUQC THI
Viêt ye g1r0ng diên hInh tiên tin,
NTVT quân Can Giây nám 2022

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc

THE LE
Triên khai Cuôc thi vit v gu'o'ng then hInh tiên tiên, ngirôi tot, vic tt
và cong tác phát hin, tuyên truyên, nhân rông diên hInh tiên tiên
trong phong trào thi dna yen nircrc qun Can Giây nãm 2022
(Ban hành kern theo K hogch s 05 /KH-HDTDKTngày 'f/ £2 /o1Oc&cia
Hói dóng Thi dua - Khen thu'óng qun)
I. DOI TUJNG D!f THI
M9i cong dan Vit Nam trong và ngoài nrnic dang Cu trü, h9c tap, cong
tác trên dja bàn qun Câu Giy.
II. NQI DUNG CUOC THI
Bài vit hoc tác phm thuc các th loai báo cbI cüa cá than vit v girang
diên hIrih tiên tiên, nguô'i tOt, vic t& trên các llnh vrc và d&i sng xâ hi:
- Nhftng tác phâm thuc các loai bài vit v gumg din hmnh tiên tin,
"Ngu?ñ tot, vic tot" trong các 11th wc boat dng cOng tác và diii sang xã hi trên
dja bàn qun Câu Giây. Dc bit trong các phong trào tr9ng tam ciia qun nhu:
+ An toàn tbirc phm;
+ Trât tu van minh do thi;
+ Càj cách hành chinh;
+ Sang kiên, sang tao;
+ Bào v an ninh T quc;
+ Phông chng djch bnb.
- Các tác phm báo cbI, bài vi& dr thi phài phàn áth ngu?ii that, vic tht,
không hix cu; có hiu qua tuyên truyn giáo diic, có süc lan tOa trong d?ii sng xa hi.
- Mi tác phãm báo clii, bài vit không qua 2000 tü, khuyn khIch các tác
pbm, bài vi& kern theo ãnh tu 1iu.
- Ban T chüc không hoàn 'a các bài vit, tác phâm dir tbi.
- Thành viên Ban T chüc, Hi dng Giám khào Cuc thi kbông tham gia dii thi.
III. TH(ll GIAN TO CH1i'C
- Ban To chüc Cuc thi thung xuyên tip nhn các tác phm báo clii và bài vi&
diithi dnhtngày 01/6/2021.
- Tong kêt, trao giài và kben thithng Cuc thi vào djp kr nim 25 11am
ngày thành 1p qun: Dir kiên cuôi tháng 8/2022.
IV. NO'! NH4N BA! DL' THI
- Ngithi dr thi gi:ri bài d thi trçrc tip v dcin vj phát dng là Thithng trirc
Hi dng Thi dua, Khen thu&ng tai UBND phithng, &in vi dê duçic thâm djnh,
xét sci khão và gui ye Ban to chüc Cuc thi Q4n.
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- Trtthng hçp bài dir thi phãn ánh din hInh tiên tin có ãnh hithng toàn
thành phô, ngu1i tham di,r thi np bài trtrc tiêp v Ban T chüc Cuc thi qun
(qua Plwng Ni vu quân —36 dumg Cu Giy, Ha Ni) d thm djnh thành tIch
và giri v Ban to chüc Cuc thi Thành ph kjp th&i khen thixâng.
v. Eu CAU DOI v(n TAC GIA TAC iiAi vA BA! VIET rnJ' Tm
1.Các gizung din hInh tiên tin, nguäi t&, vic t& là các than t mói, s1r
vic mâi dixçrc phát hin tü các phong trào thi dua yeu nrnfc, trong qua trInh h9c
tip, cong tác tti cu quan, dun vj ma chua duçic ca quan, ti chüc nào ton vinh,
khen thiiâng hoc các gi.rang din hInh tiên tin, ngu?ii t&, vic t& dã duçic tOn
vinh tir tru& nhung tiêp tiic có nhüng vic lam tiêu biu, có ánh hu&ng t& di vci
sii phát trin kinh té - xà hi và an ninh quc phông cüa qun.
2. Mt ngu&i có th phát hin, giâi thiu nhiu din hinh tiên tin, guung
ng.thi t&, vic tt hotc gui nhiu bài dir thi. Bài vit, tác phm dir thi phâi chiia
tham gia bt kS' cuc thi nào. Tác giã dir thi phài bào dam và chju trách nhim v
tInh chân thirc, chInh xác v ni dung bài vit, tác phm cüa mInh.
3. Ngixôi tham gia dr thi phâi ghi rO các thông tin cüa cá nhân: HQ ten,
tui, gi&i tInh, nghê nghip (Chüc vçi - Dun vj cOng tác), dja chi và s din thoai
lien h.
4. Bài di,r thi giri qua buu din disçic tInh thai gian theo du buu din. Ngoài
bI thu ghi rO: "Bài tham gia cuc thi viêt ye guung diên hhth tiên tiên, nguai tOt,
vic tot trong phong trào thi dua yêu nithc q4n Câu Giây nàm 2022". Ban To
chüc Cuc thi không trâ lai bài dã tham gia dir thi. Không ghi nhan bài dur thi là
bàn photocopy, thiêu thông tin cüa nguai di,r thi và thông tin cüa grnmg duçic
viêt.
5. Danh sách cá nhãn dat giâi së duqc cong b t?i HOi nghj Din hinh tiên tiên
qi4n Cu Giy näm 2022.
6. Thanh vien Ban To chuc, Ban Giam khao cu9c thi cac cap khong tham
giadurthi.
VI. GIAI THU'(NG: Ca c.0 giái thuàng gm:
1. Di vó'i tp th: Ban T chüc Cuc thi sê xem xét khen thrning di vâi
các tp th giâi thiu nhiêu guang din hInh tiên tin có chat hrcing và nhiêu bài
vit, tác phm di thi dit giâi và t chüc t& Cuc thi.
- 01 giái Nhât trj giá 5.000.000 dOng
- 02 giái NhI, mi giái frj giá 3.500.000 dOng
- 03 giái Ba, mi giài trj giá 2.500.000 dông
- 03 giâi Khuyên khIch, mi giâi trj giá 1.500.000 dông
2. Dôi vó'i cá nhân:
Tham di,r thi viét:
- Giâi Nhât: 01 giâi trj giá 3.000.000 dng
- Giâi Nhi: 03 giâi, mi giâi trj giá 1.500.000 dOng
- Giâi Ba: 05 giái, mi giài trj giá 1.000.000 dOng
- Giài Khuyn khIch: 20 giài, mi giài trj giá 500.000 dOng

D tIm hiu thông tin v cuc thi, Ban t chrc Cuc thi dng tái các thông
tin lien quan trên cong thông tin din tcr qun hoc tham khâo trên các báo Kinh tê
& Do thj (báo in), Báo Din tir: ktdtvn; Báo Ha Nôi m9i và Dài Phát thanh
Truyên hinh Ha Ni cüa Thành ph&
- BAN TO ciitc CUQC Tifi -
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