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Số:            /KH-SCT Đà Nẵng, ngày        tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua yêu nước 

 và đăng ký thi đua năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi 

đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 với chủ 

đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, 

phát triển kinh tế - xã hội”; 

Nhằm phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển năm 2022, Sở Công Thương xây 

dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Công 

Thương và triển khai đăng ký giao ước thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

năm 2022 với chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, như sau: 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng 

bộ thành phố và các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021 – 2025. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến 

phức tạp, đối với Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng, dự kiến tình 

hình tiếp tục chịu ảnh hưởng chung bởi dịch bệnh của cả nước và thế giới. Mặc dù 

kinh tế trong nước dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do phải nỗ lực phục hồi nhiều 

ngành, lĩnh vực, nhưng các hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ sớm được khôi 

phục, duy trì; thị trường tiêu dùng hàng hóa sẽ tăng trưởng trở lại; hoạt động xuất, 

nhập khẩu dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng tốt nhờ vào sự phục hồi của thị 

trường thế giới và hiệu quả tích cực từ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là 

sự hỗ trợ của các Bộ, ngành, đơn vị giúp doanh nghiệp tận dụng tốt các ưu đãi từ 

các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA....).  

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Sở Công Thương tiếp tục bám 

sát các nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã 

hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 của thành phố với Chủ đề năm 2022 là “Năm thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Phấn 

đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) dự kiến 

tăng 4,5% so với năm 2021; Tổng mức bán lẻ hàng hóa dự kiến tăng 9-10% so với 

năm 2021; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dự kiến tăng 9-10% so với năm 2021; 

kim ngạch nhập khẩu dự kiến tăng 8-9%. 

Tập trung khôi phục sản xuất trên cơ sở tận dụng các cơ hội thị trường để 

thúc đẩy xuất khẩu; thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất cung ứng theo nhu cầu tiêu 

dùng nội địa. Phối hợp đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo chuyển biến căn bản về chất 

lượng tăng trưởng ngành công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, 

trong đó tập trung ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực: công nghiệp công nghệ 
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cao, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí trọng điểm, công nghiệp hỗ trợ phục vụ 

các ngành công nghiệp ưu tiên, các ngành/sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng 

cao, có hiệu quả, sức cạnh tranh gắn với mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị. 
 

I. TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG TOÀN NGÀNH 

CÔNG THƯƠNG 

1. Thời gian phát động thi đua 

Phong trào thi đua thực hiện xuyên suốt từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, 

trong đó đợt thi đua cao điểm từ ngày 02/9/2022 - 02/11/2022. 

a) Quý 1 và Quý 2 năm 2021: Thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực kỷ 

niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2022); 47 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 

29/3/2022); 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2022); 132 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 71 năm Ngày Truyền 

thống của ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 - 14/5/2022); 74 năm Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948-11/6/2022). Phấn 

đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác của phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc và của Ngành trong 6 tháng đầu năm 2022. 

b) Quý 3 và Quý 4 năm 2021: Thi đua lập thành tích kỷ niệm 75 năm Ngày 

Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); 77 năm Cách mạng Tháng Tám 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam (22/12/1944 - 22/12/2022). Phấn đấu đấu hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ 

trọng tâm; chương trình công tác của UBND thành phố giao cho Sở Công Thương; 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác, chỉ tiêu thi đua của 

Giám đốc Sở Công Thương giao cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện 

trong năm 2022. 

 2. Nội dung thi đua 

Căn cứ vào các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công 

tác được Giám đốc Sở giao trong năm 2022 và tình hình thực tế của phòng, đơn vị 

mình, mỗi phòng, đơn vị cần đề ra các chỉ tiêu, thời gian hoàn thành và những giải 

pháp cụ thể cho từng giai đoạn để tổ chức thực hiện. Phát động phong trào thi đua 

sâu rộng trong từng phòng chuyên môn; tại đơn vị thuộc Sở đến tận phòng, ban, 

đội, tổ có cam kết giao ước thi đua trong từng đội, phòng, ban, tổ. Hướng phong 

trào thi đua vào các nội dung cụ thể:  

a) Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương 

trình của năm 2022 và 05 tiêu chí thực hiện nhiệm vụ chính trị chấm điểm thi đua 

năm 2022 với Khối trưởng Khối thi đua sở ban ngành và Khối trưởng Khối 3- 

Khối thi đua sở ban ngành. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm 

2022: “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục 

hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, xây 

dựng kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; 03 nhiệm 

vụ trọng tâm và các nội dung công việc trong Chương trình công tác năm 2022 của 

Sở. Phối hợp với các ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện chủ 
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đề năm 2022 của thành phố. 

b) Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát 

động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong 

trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cả nước chung 

tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Cán bộ, công 

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và Phong trào “Thi đua chuyển 

đổi số” gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua “Cán bộ, công 

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 20251; 

Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" tại Sở Công 

Thương; Tiếp tục duy trì kết quả tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực 

hiện Chương trình “Nông thôn mới”, chương trình "Thành phố 5 không", chương 

trình "Thành phố 3 có". Đồng thời, lồng ghép cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá”, Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô 

thị”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”; phong trào thi đua “”Ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp”, “Dân vận khéo”, 

phong trào “chống rác thải nhựa”…; Chương trình Quốc gia “phòng chống tội 

phạm; phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn và an toàn giao 

thông”; tổ chức thực hiện, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. 

c) Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 38-CT/TU. Tăng cường sự lãnh 

đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng phải là 

nội dung lãnh đạo của cấp uỷ Đảng các cấp từ Sở đến phòng, cơ quan, đơn vị. 

Nâng cao vai trò của người đứng đầu cơn quan, đơn vị trong việc tổ chức triển 

khai các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp 

ủy Đảng, chính quyền với đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - 

nghề nghiệp trong phát động, tổ chức và tuyên truyền các phong trào thi đua yêu 

nước trong công chức, viên chức và người lao động. 

d) Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào thi đua, xem đây là nhiệm 

vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng; tham gia tích cực cuộc thi viết về 

gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố 

theo Kế hoạch số 11/KH-HĐTĐKT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng thi 

đua, khen thưởng thành phố về tổ chức Cuộc thi viết gương người tốt, việc tốt 

trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ 4 năm 

20222 (thời hạn gửi bài là ngày 30 tháng 4 năm 2022). 

e) Triển khai thực hiện có hiệu quả tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2022 tại Sở Công Thương. 

Thực hiện tốt việc đăng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022, 

trong đó thực hiện tốt nội dung cá nhân thực hiện cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn 

                                           
1  Kế hoạch số 1814/KH-SCT ngày 30/10/2019 của Sở Công Thương phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công 

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 của Sở Công Thương 
2 Công văn số 2378/SCT-VP ngày 23/9/2021 của Sở Công Thương 
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chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 

25/10/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII); Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành 

Trung ương; nội dung cá nhân đăng ký học tập và thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05-

CT/TW năm 2022 gắn với Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban 

Thường vụ Thành ủy, Đề án xấy dựng “Thành phố 4 an”, Chỉ thị số 14/CT-UBND 

ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành 

phố Đà Nẵng trong tình hình mới” gắn với các chủ trương của thành phố. 

e) Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục rà soát để cắt giảm, 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công 

tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp 

và người dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 20223; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 

20224; Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 20225. Kịp thời trình công bố 

các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương; Tăng 

cường công tác thông tin, niêm yết công khai về thủ tục hành chính của Sở; 

thường xuyên lấy ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý của tổ chức, công dân về công 

tác kiểm soát và giải quyết TTHC của Sở; Thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực 

tuyến mức 3, mức 4; phổ biến và tuyên truyền tổ chức, công dân thực hiện đẩy 

mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền nhận và 

trả kết quả thông qua dịch vụ công ích; thực hiện thanh toán phí, lệ phí, xuất biên 

lai điện tử dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thương trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng; đồng bộ 

và xử lý kịp thời hồ sơ trực tuyến, trả kết quả đúng hạn trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia. 

f) Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng và phát triển công 

nghệ thông tin năm 2022 của Sở Công Thương, các phần mềm quản lý chuyên 

ngành Công Thương; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ, lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc gương mẫu trong sử dụng thư điện tử công 

vụ thành phố (mail.danang.gov.vn) phục vụ hoạt động công vụ, trong sử dụng chữ 

ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ để phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử 

và xử lý công việc trên môi trường mạng; Nghiêm túc thực hiện việc gửi, nhận văn 

bản điện tử liên thông với các Bộ, Sở, Ban, Ngành trung ương và địa phương 

thông qua Hệ thống Quản lý văn bản điều hành của thành phố và Trục liên thông 

văn bản điện tử của Chính phủ, văn bản điện tử phải được ký số, đảm bảo đúng thể 

thức văn bản điện tử theo quy định tại; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ về công tác văn thư; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính 

                                           
3 Kế hoạch 145/KH-SCT ngày 20/01/2022 của Sở Công Thương 
4 Kế hoạch 103/KH-SCT ngày 14/01/2022 của Sở Công Thương 
5 Kế hoạch 104/KH-SCT ngày 14/01/2022 của Sở Công Thương 
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nhà nước và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử. 

g) Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Công Thương năm 20226; 

Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, có giải pháp 

xử lý kịp thời các phát sinh trên thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường 

hợp buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm tạo cơ hội phát triển hàng hóa 

của Việt Nam trên thị trường nội địa, qua đó thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần 

thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. 

h) Thực hiện tốt nội dung đăng ký “Chợ đạt chuẩn văn minh thương mại” 

cấp thành phố, thực hiện niêm yết giá và bán hàng theo giá nêm yết, hàng hóa đảm 

bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh môi trường, không trưng 

bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường… thi đua thực hiện hiệu quả mô 

hình “Môi trường xanh - quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp” tại các chợ do Sở quản lý. 

i) Thực hiện tốt công tác dân vận, xã hội - từ thiện; trong đó, tham gia đóng 

góp kinh phí thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đóng các 

loại quỹ: Quỹ hoạt động xã hội công đoàn, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ vì 

người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, …  đầy đủ, kịp thời. 

j) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ĐV, CC, VC và NLĐ trong 

toàn Ngành phát huy và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hăng say lao động 

với ý thức trách nhiệm cao. Lãnh đạo Sở và các đơn vị có trách nhiệm đảm bảo 

việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập của người lao động. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham 

nhũng góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.  

k) Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thi đua, khen thưởng cho 

phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; xây dựng các giải 

pháp nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, nhất là khen thưởng thành tích 

theo chuyên đề, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo 

dục, nêu gương; quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động 

trực tiếp. 

l) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ 

làm công tác thi đua, khen thưởng, nhất là trong tham mưu tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý thi đua khen thưởng làm 

cơ sở đăng ký, nộp hồ sơ và truy cập thông tin phục vụ công tác xét khen thưởng 

của Sở. Rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc, hiệu quả hoạt động 

của cụm thi đua đơn vị thuộc Sở.  

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2021 và tập trung thực hiện tốt 

những định hướng, nhiệm vụ đã được đề ra cho năm 2022 với những yếu tố trong 

và nước tiếp tục mang đến những thách thức và cả những cơ hội mới, thực hiện 

Chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, với phương châm tiếp tục lấy mục tiêu hỗ 

                                           
6 Quyết định số 266/QĐ-SCT ngày 14/12/2021 của Sở Công Thương duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở 

Công Thương 
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trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân làm đầu của ngành Công Thương, Lãnh 

đạo Sở Công Thương kêu gọi công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng 

doanh nghiệp toàn Ngành quyết tâm phấn đấu cùng nhau thi đua hoàn thành thắng 

lợi các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm được giao, góp phần thúc đẩy, đảm 

bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2022, để triển khai hiệu quả Kế 

hoạch 5 năm 2021-2025, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Bộ Công 

Thương giao cho ngành Công Thương. 

II. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2022  

1. Nội dung đăng ký thi đua 

Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc phải căn cứ vào chương 

trình, nhiệm vụ công tác của phòng, đơn vị năm 2022 để đăng ký nội dung thi đua, 

phát động thi đua và vận động từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động đăng ký thi đua. Đồng thời, căn cứ kết quả khen thưởng của từng cá nhân, 

tập thể đã được các cấp có Quyết định khen thưởng từ năm 2021 trở về trước để 

đăng ký cho năm 2022 theo đúng quy định tại Quyết định số 100/QĐ-SCT ngày 

28/6/2021 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế về công tác 

thi đua, khen thưởng của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng (Gọi tắt là Quy chế 

TĐKT của Sở Công Thương).  

2. Thời gian đăng ký danh hiệu thi đua 

a) Trước ngày 10/02/2022 các phòng, đơn vị thuộc Sở; Thành viên Cụm  

Thi đua vị thuộc Sở - Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng 

đăng ký với Giám đốc Sở Công Thương các danh hiệu thi đua: Cờ, danh hiệu Lao 

động tiên tiến (tập thể, cá nhân), Tập thể Lao động xuất sắc và Chiến sỹ thi đua 

các cấp (nếu có). 

- Các phòng, đơn vị, cụm thi đua đăng ký thi đua theo tài khoản email công 

vụ trên phân hệ Quản lý Thi đua khen thưởng phần mềm Quản lý nhà nước chuyên 

ngành Công Thương (đường link: http://49.156.54.118/sct-web-

ui/#/login?redirect=%2Fdashboard ) 

- Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua kèm theo Phụ lục Quy chế TĐKT của Sở 

Công Thương. 

- Đối với đăng ký Cờ thi đua của UBND thành phố của các đơn vị thành 

viên Cụm thi đua đăng ký với Cụm trưởng (tập thể đăng ký Cờ thi đua phải có 

đăng ký kèm tối thiểu 03 nhân tố mới, mô hình mới). 

- Đối với đăng ký CSTĐ cấp thành phố, CSTĐ cấp cơ sở các cá nhân phải 

đăng ký đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm và gửi về Văn phòng trước ngày 

14/02/2022. 

b) Trước ngày 15/02/2022, Sở Công Thương đăng ký các danh hiệu thi đua 

với UBND thành phố (Cờ, Tập thể Lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp thành 

phố, chiến sỹ thi đua toàn quốc), với Bộ Công Thương (Cờ). 

3. Đăng ký khen thưởng chuyên đề với UBND Thành phố (theo Hướng 

dẫn 965/HD-SNV ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ). 

a) Trước ngày 10/01 hàng năm hoặc đầu năm của giai đoạn khen thưởng các 
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phòng, đơn vị chủ trì tham mưu thi đua theo chuyên đề gửi đăng ký chuyên đề với 

UBND thành phố qua Văn phòng Sở, gửi kèm Kế hoạch tổ chức thi đua, khen 

thưởng chuyên đề. Riêng thời gian gửi đăng ký, điều chỉnh, bổ sung chuyên đề thi 

đua của năm về UBND thành phố, chậm nhất đến 15/3 hàng năm. 

b) Trước ngày 15/01 hàng năm hoặc đầu năm của giai đoạn khen thưởng Sở 

Công Thương đăng ký thi đua theo chuyên đề theo thẩm quyền của UBND thành 

phố. Riêng thời gian gửi đăng ký, điều chỉnh, bổ sung chuyên đề thi đua của năm 

về UBND thành phố, chậm nhất đến 31/3 hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị, cụm thi đua thuộc Sở: 

a) Tổ chức xây dựng kế hoạch phát động thi đua năm 2022 trong quý I năm 

2022, triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng nội dung. 

b) Thực hiện sơ kết, tổng kết công tác thi đua; báo cáo Sở kết quả thực hiện 

và bình xét và đề nghị khen thưởng thành tích năm 2022. 

2. Giao phòng Kế hoạch-Tài chính-Tổng hợp chủ trì tổng hợp, báo cáo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chuyên đề thi đua thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố: 

“Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát 

triển kinh tế - xã hội”, phối hợp với các phòng, đơn vị và Văn phòng tham mưu 

Giám đốc Sở triển khai thực hiện phong trào, đề xuất khen thưởng theo quy định. 

3. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị, cụm thi đua đơn vị 

triển khai thực hiện. 

 

Trên đây là nội dung phát động thi đua, hướng dẫn đăng ký giao ước thi 

đua, đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức đề nghị khen thưởng năm 2022 

của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, đề nghị các phòng, đơn vị triển khai 

thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định./. 

  
Nơi nhận:    
- Bộ Công Thương (để b/c); 

- Ban TĐKT SNV (để b/c); 

- STN&MT-Khối trưởng KTĐSBN (để b/c); 

- SKH&ĐT-Khối trưởng Khối 3 (để b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Đảng ủy; CĐN; ĐTN (để ph/h); 

- Các phòng chuyên môn (th/h);  

- Các đơn vị thuộc Sở (th/h); 

- Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị (th/h); 

- Cty TNHH MTV Thương mại QN-ĐN (th/h);                                  

- Website Sở Công Thương (để th/b); 

- Lưu: VT, VP.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Phương 
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