Sáng 15/2, UBND qun Liên Chiu hi ngh tng kt công tác thi ua - khen thng nm 2018 và
phát ng phong trào thi ua nm 2019.

Quang cnh hi ngh
Nm qua, công tác thi ua, khen thng c Qun y - HND - UBND tp trung lãnh o, ch o, tip tc c
i mi nâng cao cht lng. Phong trào thi ua c các c quan, n v, a phng, toàn th CBCC và các
tng lp nhân dân tích cc hng ng, to không khí sôi ni trong hc tp, lao ng sn xut. Qua ó,
góp phn hoàn thành xut sc các ch tiêu phát trin kinh t - xã hi, gi vng QPAN trên a bàn,
trong ó có 3 nhim v trng tâm thành ph giao.

Các i biu tham d hi ngh
Kt qu nm 2018, 1 cá nhân c Th tng Chính ph tng bng khen; 3 tp th c ngh UBND thành
ph tng c thi ua xut sc; 7 tp th c ngh công nhn danh hiu Tp th lao ng xut sc; 7 tp th và 10
cá nhân c ngh Ch tch UBND thành ph tng bng khen. Ch tch UBND qun công nhn danh
hiu Lao ng tiên tin cho 40 tp th và 320 cá nhân; công nhn danh hiu Chin s thi ua c s cho
29 cá nhân. Riêng ngành giáo dc 1 tp th c UBND thành ph tng c thi ua xut sc; 15 tp th t
danh hiu Tp th lao ng xut sc; 7 tp th và 10 cá nhân c nhn bng khen ca Ch tch UBND
thành ph. Ch tch UBND qun công nhn danh hiu Lao ng tiên tin cho 32 tp th và 1.403 cá
nhân; công nhn danh hiu Chin s thi ua c s cho 158 cá nhân. Bên cnh ó, Ch tch UBND
qun ã khen thng chuyên , t xut cho 388 tp th và 489 cá nhân cso thành tích xut sc trong
thc hin nhim v.

Lãnh o Hi ng thi ua khen thng TP tha y nhim trao bng khen ca Ch tch Nc cho ông
Nguyn Hu Tnh - Nguyên Ch nhim UBKT Qun y

PCT HND qun Phm Minh và PCT UBND qun Lê Vn Ngha trao khen thng cho các cá
nhân

PCT HND qun Phm Minh và PCTTT UBND qun Nguyn Hu Thit trao khen thng cho các
cá nhân
Cng ti hi ngh, UBND qun, Hi ng thi ua - khen thng qun phát ng phong trào thi ua yêu nc
trong toàn h thng chính tr, trên tt c các lnh vc công tác, hng ti các tng lp nhân dân vi ch
"m bo trt t ô th, v sinh môi trng và tip tc y mnh thu hút u t".

Q. Thng.

