Năm qua, phong trào thi đua trên địa bàn quận đã có nhiều tiến bộ và có sự lan tỏa. Việc triển khai các
phong trào thi đua và công tác khen thưởng từng bước đi vào nền nếp, thực sự có hiệu quả. Trong thi đua
khen thưởng, quận đã có sự quan tâm đến khối ngoài quốc doanh, đề ra nhiều biện pháp từng bước nâng cao
chất lượng khen thưởng, quan tâm biểu dương, khen thưởng những tập thể nhỏ, những người lao động trực
tiếp.

Trong công tác thi đua, ngay từ đầu năm, UBND quận phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các
chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Nhiều mô hình, cách làm hay, đã được các ngành, địa phương,
đơn vị thực hiện đạt kết quả. Nổi bậc phải kể đến là phong trào thi đua “ Thực hiện Cỉ thị 29 của Thành ủy
với việc tập trung “ 5 xây 3 chống”, thi đua thực hiện các công trình trọng điểm theo thông báo 343 của
Thành ủy; thi đua tăng thu ngân sách vượt kế hoạch; thi đua thực hiện Chương trình “ Thành phố 4 an”; Thi
đua thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện phong
trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; Thi đua thực
hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động quỹ “ Vì
người nghèo”; vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi ngành nghề gắn với thực hiện chương trình “ 5
không, 3 có” và chương trình “ Thành phố 4 an”… .Nhiều chương trình công tác khác cũng được các ngành,
đơn vị, địa phương thi đua thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã
hội, quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, UBND quận đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 với các địa phương trên địa bàn và
phát động phong trào thi đua năm 2018.

Ký kết giao ước thi đua năm 2018

Theo đó năm 2018, các ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm thành
phố giao cho quận và quận giao cho các đơn vị; Nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo phát triển kinh tế xã

hội, quốc phòng, an ninh, không để xảy ra các điểm nóng về trật tự xã hội; triển khai hiệu quả công tác quản
lý quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường; làm tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có
công, công tác an sinh xã hội. Thực hiện tốt Chỉ thị 05, tập trung nâng cao hơn nữa đạo đức công vụ theo
tinh thần “ 5 xây, 3 chống” gắn với cải cách hành chính xây dựng chính quyền điện tử; Tập trung thực hiện
có hiệu quả chương trình thành phố 4 an; thực hiện hiệu quả thi đua “ Dân vận khéo”; Triển khai đổi mới
công tác thi đua khen thưởng theo đúng phương châm “ Tự nguyện, công khai, công bằng, chính xác và
cùng phát triển”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Đức – Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND
quận ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả công tác thi đua trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời
gian tới, hội đồng thi đua khen thưởng quận có nhiều giải pháp để công tác thi đua khen thưởng thực sự trở
thành động lực để tất cả cán bộ, công chức, viên chức, các hội, đoàn viên và nhân dân hăng hái thi đua thực
hiện, góp phần vào xây dựng quận Cẩm Lệ ngày một phát triển.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Sơn – PBT Quận ủy, Chủ tịch UBND quận ghi nhận những nỗ lực của
các ngành, địa phương, đơn vị trong thi đua thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2017, nhấn mạnh 5 nhiệm vụ
trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.

Khen thưởng cho các tập thể xuất sắc năm 2017

Tại hội nghị, UBND quận Cẩm Lệ tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 36 đơn vị; 39 giấy khen cho
39 tập thể, 38 danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 89 giấy khen và 304 danh hiệu lao động tiên tiến cho các cá
nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017; công nhận 11 tập thể, 38 cá nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017; thưởng cho 15 đơn vị tiêu biểu hoàn thành xuất sắc công tác năm
2017./.
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