
BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

 

I. SƠ LƢỢC, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 

- Họ và tên: NGUYỄN QUANG TÂM  Nam, Nữ: Nam 

- Ngày, tháng, năm sinh: ngày 24 tháng 3 năm 1968 

- Quê quán: Khái Tây, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng 

- Trú quán: K368 H37/10 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

- Đơn vị công tác: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Phó Chánh Văn phòng, Đảng 

ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng, UVBCH công đoàn Cơ quan Sở Công 

Thương 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế 

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ đƣợc giao hoặc đảm nhận 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác: 

- Công tác thi đua, khen thưởng Sở, ngành. 

- Công tác cải cách hành chính; Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả; Kiểm soát thủ tục hành chính; Trưng cầu ý kiến của tổ chức, công dân; 

Công tác ISO của Văn phòng, tham gia Tổ thư ký ISO cơ quan. 

- Chỉ đạo công tác quản lý các thiết bị tin học; quản lý mạng LAN; quản 

lý Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở và các công việc liên quan đến 

Ứng dụng công nghệ thông tin. Chỉ đạo công tác quản lý, theo dõi việc đăng ký, 

liên hệ của tổ chức, công dân qua dịch vụ công trực tuyến trên website của 

UBND thành phố và website Sở Công Thương. 

- Công tác hành chính quản trị; Công tác phòng, chống thiên tai, phòng 

chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn. Đề xuất cử Lãnh đạo, CBCC của Sở tham gia 

các Ban chỉ đạo của Thành phố, sở, ban, ngành. 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân trong 05 năm (2011-2015) 

Trong 5 năm (từ năm 2011 đến 2015) bản thân đã đạt được thành tích, như 

sau: 

2.1 Kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện 

nhiệm vụ. 

* Kết quả công tác chủ trì tham mưu thực hiện hoàn thành xuất sắc 03 

nhiệm vụ trọng tâm của Giám đốc Sở giao cho Văn phòng thực hiện, hằng 

năm, cụ thể:  
- Nhiệm vụ trọng tâm “Sửa đổi, bổ sung Ban hành Quy chế về công tác thi đua, 

khen thưởng của ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng. Tổ chức tập huấn về công 

tác thi đua khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc Sở”. 
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- Nhiệm vụ trọng tâm “Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là tăng 

cường kỷ cương, kỷ luật của CBCC, VC trong thực thi công vụ”.  

- Nhiệm vụ trọng tâm “Điều chỉnh, bổ sung sửa đổi Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Cụm thi đua đơn vị thuộc Sở Công Thương ban hành tại Quyết 

định số 335/QĐ-CTĐĐV ngày 17/10/2011 của Cụm thi đua đơn vị thuộc Sở 

Công Thương”.  

- Nhiệm vụ trọng tâm “Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thực 

hiện tốt công tác di dời cơ quan Sở Công Thương vào Trung tâm Hành chính 

thành phố”. 

- Nhiệm vụ trọng tâm “Tăng cường công tác cải cách hành chính trọng tâm 

là công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý điều hành của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương 

trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của Sở, đảm bảo các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được rà soát, ban hành mới, điều 

chỉnh, bổ sung kịp thời, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn 

thời gian giải quyết, triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương”. Đây cũng là nhiệm vụ trọng 

tâm được UBND thành phố giao Sở Công Thương thực hiện năm 2015. 

- Nhiệm vụ trọng tâm “Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị điển hình 

tiên tiến Sở Công Thương giai đoạn 2011-2015”. 

- Nhiệm vụ trọng tâm “Triển khai, đôn đốc, thực hiện và có kế hoạch kiểm 

tra, đánh giá các đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của 

BTV Thành ủy, Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND thành phố gắn với việc 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở, công tác thi đua - khen thưởng, công tác văn thư - lưu trữ”. 

* Kết quả công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và 

ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện trong giai đoạn 2011- 2015, cụ thể:  

- Hàng năm, ngay từ đầu năm tôi đã chủ động tham mưu cho Sở Công 

Thương ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch Hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính, Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, Kế hoạch khảo sát 

mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương triển khai cho các phòng, đơn vị 

thuộc Sở thực hiện. 

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 

29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách 

hành chính, 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 trong tình tình mới, 

kết hợp chặt chẽ, phù hợp với việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 

07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 26/3/2014 

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm 

gương đạo đức HCM, nâng cao tình thần trách nhiệm & đạo đức công vụ của 

CB, CC, VC tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng. Đồng thời triển 

khai cho các tập thể đăng ký nội dung triển khai thực hiện các giải pháp trong 8 

file:///C:/Users/tamnq.SCT/Downloads/II.1.KH%20191_23022013_CCHC%20SCT_2013.doc
file:///C:/Users/tamnq.SCT/Downloads/II.5.KH_604_14052013_ung%20dung%20CNTT%202013.PDF
file:///C:/Users/tamnq.SCT/Downloads/II.5.KH_604_14052013_ung%20dung%20CNTT%202013.PDF
file:///C:/Users/tamnq.SCT/Downloads/II.5.KH_604_14052013_ung%20dung%20CNTT%202013.PDF
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lĩnh vực nhạy cảm của Ngành theo Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của 

Thành ủy Đà Nẵng tùy theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị đạt hiệu quả 

và theo đúng kế hoạch.  

- Về công tác kiểm soát TTHC, trong hơn 5 năm qua, tôi đã chủ trì tham 

mưu Lãnh đạo Sở tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 05 Quyết 

định công bố TTHC của Sở gồm 26 TTHC mới, thực hiện sửa đổi, bổ sung 42 

TTHC và bãi bỏ, hủy bỏ 05 TTHC hết hiệu lực theo quy định, đến nay bộ TTHC 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở gồm có 65 TTHC thuộc 16 lĩnh 

vực. Các TTHC đã được công bố của Sở đều được điều chỉnh để quy trình xử lý 

hồ sơ được hợp lý hơn; giảm thời gian giải quyết một số TTHC từ 20% đến 50% 

so với thời gian quy định tại văn bản quy phạm pháp luật; tiến hành bãi bỏ một 

số thành phần hồ sơ không cần thiết và tăng cường mẫu biểu hóa các hồ sơ, tờ 

khai để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong việc kê khai, thực hiện theo quy 

định. UBND thành phố có Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Đà Nẵng. Phương án 

đơn giản hóa của Sở đã giúp tiết kiệm chi phí hơn 102 triệu đồng/năm, tỷ lệ cắt 

giảm chi phí đạt 78,6% khi thực hiện TTHC so với trước khi đơn giản hóa. 

- Về giải quyết hồ sơ liên thông, điểm mới trong năm 2014, tham mưu 

UBND thành phố phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong 

việc giải quyết thủ tục hành chính “Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện 

thương nhân nước ngoài” và “Cấp giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế thu 

nhập cá nhân của trưởng đại diện và người lao động của Văn phòng đại diện 

thương nhân nước ngoài”, tại Quyết định số 8449/QĐ-UBND ngày 20/11/2014, 

giúp tăng cường hiệu quả trong việc liên thông, liên kết giữa các cơ quan trong 

thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, công dân. Trong 

năm 2015, tiếp tục thực hiện có hiệu quả hồ sơ liên thông này. 

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, hướng dẫn và quản lý sử dụng các tiện ích của phần mềm Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành, tài khoản email thành phố (xxx@danang.gov.vn) 

trong hoạt động công vụ cho tất cả CC, VC, HĐLĐ các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước, đạt mục tiêu trên 70% theo Chỉ thị số 15/CT-TTg 

ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đi đầu trong việc triển khai 

sử dụng Phần mềm một cửa điện tử tập trung tại Trung tâm hành chính thành 

phố và Phiên bản mới Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, được Sở Thông 

tin và Truyền thông đánh giá là một trong các đơn vị triển khaoi đồng bộ và sử 

dụng đạt hiệu quả cao. 

- Hoàn thành tốt chức trách Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Công Thương. Triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố trong 

công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho đến nay được thực hiện hoàn 

toàn trên “Phần mềm một cửa điện tử tập trung tại Trung tâm hành chính thành 

phố”. Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC từ năm 2011 đến năm 2015 là 

39.197 hồ sơ, trong đó: giải quyết sớm hẹn là 23.331 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 

58,72%), đúng hẹn là 16.403 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 41,28%), trể hẹn chỉ có 05 hồ sơ 

(chiếm tỷ lệ 0,01%, tỷ lệ rất nhỏ); riêng trong năm 2014 và 2015 không có hồ sơ 

mailto:xxx@danang.gov.vn
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trể hẹn, đây là sự nổ lực rất lớn của công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành và 

thực hiện nghiêm túc trong giải quyết TTHC của Sở Công Thương. Năm 2015, 

song song với giải quyết hồ sơ trực tiếp là việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua 

mạng điện tử, đối với 04 dịch vụ công trực tuyến, đã giải quyết được 6.976 hồ 

sơ lĩnh vực khuyến mại dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chiếm tỷ lệ 78,6% 

trong tổng số hồ sơ giải quyết năm 2015 của Sở). 

 - Chủ trì tham mưu tổ chức kịp thời các Hội nghị tập huấn về công tác 

ứng dụng công nghệ thông tin cho CC, VC, NLĐ các phòng và đơn vị thuộc Sở; 

tập huấn công tác kiểm soát TTHC; tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử 

tập trung; tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành công thương 

cho CC, NLĐ các phòng chuyên môn của Sở. 

* Kết quả công tác Thi đua, Khen thưởng của cơ quan và của toàn 

Ngành Công Thương: Hằng năm, tôi đã chủ động tham mưu ban hành các văn 

bản chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, cụ thể: 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua hàng năm 

và giai đoạn 2011-2015 cho các phòng và đơn vị thuộc Sở; Tổng hợp đăng ký 

giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu và hình thức khen thưởng của các cá 

nhân, tập thể hằng năm để đăng ký với UBND thành phố, Bộ Công Thương. 

Theo dõi, đôn đốc kịp thời các phòng, đơn vị thực hiện đạt hiệu quả phong trào. 

- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Cụm thi đua Đơn vị gồm 04 

đơn vị thuộc Sở Công Thương. Giúp Cụm trưởng hoàn chỉnh xây dựng và ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua Đơn vị thuộc Sở Công 

Thương. Hàng năm, chỉ đạo Cụm thi đua đơn vị thuộc Sở sửa đổi, bổ sung Quy 

chế tổ chức và hoạt động, trong đó chủ trì soạn dự thảo sửa đổi, bổ sung Bảng 

thang điểm theo các nội dung phù hợp với quy định mới và tình hình thực tế 

công tác TĐKT của Cụm thi đua đơn vị. 

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành văn bản hướng dẫn tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”; Tổng 

hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Công Thương đã có Quyết định xét tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” 2 đợt cho 

68 đồng chí. 

- Tham mưu thành lập Hội đồng xét tặng nghệ nhân ưu tú trong ngành thủ 

công mỹ nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2012; trình hồ sơ cho Hội đồng chuyên 

ngành Bộ Công Thương và Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân 

cho các nghệ nhân làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn. Kết 

quả năm 2013, Chủ tịch Nước đã có Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự 

Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 02 nghệ nhân của thành phố Đà Nẵng. Kết 

quả này đồng thời làm tiền đề cho công tác xét tặng Nghệ nhân trong các năm về 

sau của thành phố Đà Nẵng. 
- Tham mưu xây dựng và ban hành Hướng dẫn Bình xét thi đua, khen 

thưởng, sáng kiến và hồ sơ đề nghị khen thưởng thi đua thực hiện kế hoạch hàng 

năm triển khai cho các phòng, đơn vị, doanh nghiệp và quận huyện thực hiện; 

Hoàn thành trình hồ sơ đề nghị khen thưởng của Giám đốc Sở Công Thương, Bộ 

trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND thành phố và khen thưởng cấp Nhà 
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nước cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác hằng 

năm (2011-2015), hồ sơ khen thưởng chuyên đề hàng năm của UBND thành 

phố, Bộ Công Thương và các Sở ngành, Bộ ngành liên quan, kịp thời động viên 

tinh thần cho CC, VC và NLĐ của Sở Công Thương. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở Công Thương – Nhóm trưởng nhóm II (nhiệm 

kỳ 2014-2015), triển khai cho các đơn vị thành viên Nhóm II góp ý báo cáo sơ 

kết và Bảng thang điểm đánh giá thi đua Khối thi đua Sở ban ngành thành phố; 

Triển khai họp Nhóm II, chấm điểm, bầu chọn đơn vị xuất sắc nhất, nhì của 

Nhóm, gửi hồ sơ kết quả họp nhóm báo cáo Khối trưởng Khối thi đua Sở ban 

ngành thành phố. 

- Hàng năm tham mưu kịp thời xây dựng, trình trình phê duyệt, ban hành 

điều chỉnh, sửa đổi Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng, sáng kiến của Sở 

Công Thương thành phố Đà Nẵng làm cơ sở trong công tác phát động phong 

trào thi đua, đăng ký thi đua, tổ chức xét và nghị khen thưởng cho các cá nhân 

và tập thể thuộc Ngành Công Thương;  

- Xây dựng Kế hoạch tập huấn, chuẩn bị tài liệu, slide, giấy mời, bài phát 

biểu khai mạc và bế mạc của giám đốc Sở và triển khai tổ chức tập huấn, báo 

cáo viên triển khai quán triệt Luật TĐKT năm 2013 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành, Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng, sáng kiến của Sở Công 

Thương cho gần 90 cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác TĐKT các phòng, 

đơn vị thuộc Sở. 

- Tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch, tổ chức Hội nghị điển hình 

tiên tiến các cấp Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng lần thứ II (2015-2020); 

Tổ chức thành công Hội nghị cấp Sở, cùng với công tác đề xuất khen thưởng các 

cấp (cấp Sở, cấp UBND thành phố) cho các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; 

Xây dựng tham luận của Sở Báo cáo tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II của 

Bộ Công Thương. 

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời có bài viết đăng 

trên Website của Sở, Tập san Công Thương các nội dung về phát động phong 

trào thi đua; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc, điển hình. 

* Kết quả công tác hành chính quản trị, Phòng chống lụt bão và công 

tác khác 

- Phối hợp các phòng, chỉ đạo các bộ phận của Văn phòng lo chu đáo  tất 

cả các cuộc họp, quản lý và điều xe ô tô đón tiếp, phục vụ các buổi tiếp và làm 

việc, của Lãnh đạo Sở với các Sở, Ngành, UBND, HĐND thành phố, Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố, các Vụ, Cục, Lãnh đạo Bộ Công Thương, các BQL 

dự án của Trung ương và Quốc tế, đúng quy trình, quy định và tiết kiệm. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần cho thành công việc 

tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 14 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên năm 2012; Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc TW 

lần thứ IV, năm 2014 tại TP Đà Nẵng; Hội nghị kết nối cung cầu Miền Trung – 

Tây Nguyên năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng. 

- Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Sở: Tham mưu Ban 

hành văn bản triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương của UBND 
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thành phố Đà Nẵng; Ban hành Kế hoạch hàng năm chỉ đạo các phòng, đơn vị 

thường xuyên tổ chức quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

tại cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp, thương nhân trên địa 

bàn thành phố thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn 

sàng” trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai tại cơ 

quan, doanh nghiệp. Vận động và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham 

gia công tác dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống bão lụt, bên cạnh đó chú 

trọng công tác bảo quản, lưu thông, phân phối và vận chuyển hàng hóa đến các 

địa phương trước, trong và sau bão lũ theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

2.2 Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, 

những sáng kiến kinh nghiệm;  

Từ thực tiễn, bản thân tôi trong các năm từ 2011-2015, đã đăng ký thực 

hiện các sáng kiến, được triển khai áp dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả 

thiết thực và đã được Hội đồng xét duyệt sáng kiến Cơ quan công nhận, cụ thể: 

- Sáng kiến năm 2011: “Soạn thảo Quy trình tổ chức hội họp của Sở Công 

Thương” (Bản Xác nhận công nhận Báo cáo sáng kiến ngày14/11/2011 của Hội 

đồng xét duyệt sáng kiến Cơ quan Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng). 

- Sáng kiến năm 2012: “Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế xét thi đua, 

khen thưởng của Sở Công Thương. Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen 

thưởng của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng” (Quyết định số 235/QĐ-SCT 

ngày 17/12/2012 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng). 

- Sáng kiến năm 2013: “Biên soạn tài liệu - Tổ chức tập huấn công tác thi 

đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương thành 

phố Đà Nẵng” (Quyết định số 470/QĐ-SCT ngày 24/12/2013 của Sở Công 

Thương thành phố Đà Nẵng). 

- Sáng kiến năm 2014: Xây dựng ban hành "Quy chế bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Công Thương 

thành phố Đà Nẵng” (Quyết định số 336/QĐ-SCT ngày 27/12/2014 của Sở Công 

Thương thành phố Đà Nẵng).  

- Sáng kiến năm 2015: “Tham mưu các giải pháp triển khai có hiệu quả 

Dịch vụ công trực tuyến mức 4 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng” 

(Quyết định số 372/QĐ-SCT ngày 15/12/2015 của Sở Công Thương thành phố 

Đà Nẵng). 

2.3 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước;  

Luôn chấp hành tốt việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách và pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, tư cách, đạo đức tốt. Có lối 

sống lành mạnh, giản dị, giữ gìn đoàn kết, gắn bó, gần gũi với mọi người trong 

cơ quan và tại nơi cư trú. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện 

nghiêm đạo đức công vụ của CBCC nhà nước. Thực hành tốt việc tiết kiệm kể 

cả của cá nhân cũng như của tập thể; không tham ô, tham nhũng, lãng phí. 
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Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

và xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”. Thực hiện nghiêm túc Quy chế văn 

hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

Luôn có thái độ, nhận thức đúng đắn, tinh thần nghiêm túc học tập nâng 

cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác. 

Tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH TW. 

2.4 Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất 

đạo đức; 

Bản thân luôn luôn trao dồi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu, 

học tập, đúc kết kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ công 

tác ngày càng hiệu quả hơn. 

2.5 Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Chi bộ giao, làm tốt nhiệm vụ Phó 

bí thư và Bí thư chi bộ (từ tháng 3-2015) góp phần đánh giá xếp loại tổ chức cơ 

sở đảng hàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. 

- Với trách nhiệm là Uỷ viên BCH Công Đoàn cơ quan, phụ trách lĩnh vực 

hoạt động văn thể mỹ, tôi đã cùng với BCH, Ban nữ công, các tổ công đoàn, 

Đoàn Thanh niên, Hội CCB cơ quan, tích cực triển khai các phong trào của 

BCH công đoàn cơ quan, Công đoàn Ngành Công Thương (đạt Giải Nhì toàn 

đoàn năm 2012, Giải Ba toàn đoàn năm 2013), Tham gia đầy đủ các hoạt động 

phong trào thi đua của Khối thi đua Sở ban ngành thành phố (đạt Giải Ba toàn 

đoàn năm 2012, Đội văn nghệ của Sở tham gia 02 tiết mục vòng sơ tuyển Giải 

Văn nghệ các Khối, Cụm thi đua đơn vị thành phố năm 2013;  tham gia các bộ 

môn quần vợt, bóng bàn tham gia Giải thể thao các Khối, Cụm thi đua đơn vị 

thành phố năm 2013 góp phần cho kết quả của Khối Sở ban ngành được xếp 

hạng Ba toàn đoàn. Tham gia tổ chức kỷ niệm các ngày 8/3, 1/6, 27/7, Trung 

thu, 20/10…các hoạt động tham quan, dã ngoại hàng năm, các hoạt động này đã 

tạo không khí vui vẻ, đoàn kết nội bộ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính 

trị của cơ quan.  

2.6 Công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện… 

Là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Sở, Tổ trưởng Tổ công đoàn 

Văn phòng, bản thân luôn tham gia tích cực các cuộc vận động, đóng góp, quyên 

góp do Đảng ủy Khối các cơ quan, Công đoàn ngành Công thương, Liên đoàn 

Lao động TPĐN và Sở Công Thương tổ chức; cũng như tham gia tích cực các 

hoạt động xã hội, từ thiện do cơ quan và các cấp tổ chức. 

Với tinh thần tương thân tương ái, bản thân tích cực tham gia các hoạt động 

nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện và các cuộc vận động xã hội. Tham gia 

đóng góp đầy đủ các Quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Mái ấm công đoàn, Bảo trợ trẻ em, 

Chăm sóc người cao tuổi, Khuyến học, ANQP, Quỹ Vì nghười nghèo; chấp 

hành tốt việc ủng hộ 01 ngày lương theo Chỉ thị 24-CT/TU của BTV Thành ủy, 

01 ngày lương Ngày vì người nghèo; nhiệt tình đóng góp ủng hộ khắc phục 

thiên tai,.... Ngoài ra, còn thực hiện đóng góp đầy đủ 100% các loại Quỹ và kinh 
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phí huy động của địa phương nơi cư trú, đặc biệt là Quỹ Khuyến học của địa 

phương. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

1. Hình thức khen thƣởng 

Năm Thành tích 

Số, ngày, tháng, năm quyết định khen 

thƣởng của UBND thành phố, bộ, ngành, 

đoàn thể, trung ƣơng (về việc tặng Bằng 

khen, công nhận danh hiệu…) 

2010 

Bằng khen cấp bộ, 

ngành, tỉnh, đoàn thể 

Trung ương 

Quyết định số 200/QĐ-BCT ngày 13/01/2010 

của Bộ Công Thương. 

Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 

05/3/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Đà 

Nẵng. 

2011 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 

08/3/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà 

Nẵng tặng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2011 và 2012  2012 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

2013 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Quyết định số 1662/QĐ-BCT ngày 28/02/2014 

của Bộ Công Thương tặng đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác năm 2013 

2014 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 

11/3/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà 

Nẵng tặng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2014 và 2015 
2015 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

2. Kết quả khen thƣởng khác 

Năm Thành tích 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; hình thức khen 

thƣởng, cơ quan ban hành quyết định 

2011 Bằng khen  

Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 12/4/2012 

của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng đã 

tham mưu, triển khai thực hiện tốt phong trào thi 

đua yêu nước năm 2011 của các sở, ngành thành 

phố Đà Nẵng  

2012 Bằng khen  

Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 

của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng đã 

tham mưu, triển khai thực hiện tốt phong trào thi 

đua yêu nước năm 2012 của các sở, ngành thành 

phố Đà Nẵng  
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2013 Bằng khen  

Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 

của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tặng đã 

có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu 

triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước 

năm 2013 

2014 Kỷ niệm chương Quyết định số 718/QĐ-TLĐ  ngày 24/6/2014 của 

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức 

công đoàn” 

2014 Bằng khen  

Quyết định số 2209/QĐ-BCT ngày 11/3/2015 

của Bộ Công Thương tặng đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

của ngành Công Thương trong năm 2014 

2015 Giấy khen 

Quyết định số 305/QĐ-SCT ngày 19/10/2015 

của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tặng đã 

có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 

2010 của Thủ tướng Chính phủ về công tác 

phòng cháy, chữa cháy (2010 - 2015) của ngành 

Công Thương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

2015 Bằng khen  

Quyết định số 6528/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 

của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tặng đã 

có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách 

hành chính giai đoạn 2011-2015 

 

Trên đây là báo cáo thành tích của tôi trong 05 năm, từ năm 2011 đến 

năm 2015; kính đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp xét, đề nghị 

Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen./. 


