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TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN DỰ KIẾN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC  

Tổng số 63 trường hợp: 41 tập thể, 22 cá nhân: 

- Huân chương Lao động hạng Nhất : 09 tập thể 

- Huân chương Lao động hạng Nhì : 12 tập thể, 4 cá nhân 

- Huân chương Lao động hạng Ba   : 20 tập thể, 18 cá nhân 

TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

I   HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (09 tập thể) 

1.  Công ty Cổ 

phần Tập 

đoàn T&T 

 

thành lập 

tháng 

12/1993 

Sở Công 

Thương 

Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh tăng trưởng đều đặn 

qua các năm, doanh thu bình quân năm tăng 149% (năm 2013 đạt 1.218 tỷ đồng, năm 2017 đạt 9.093 tỷ đồng), nộp ngân sách nhà 

nước bình quân năm tăng 39% (Năm 2013: 46,8 tỷ đồng, năm 2017 đạt 91,424 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế bình quân năm tăng 

60% (Năm 2013: 23,5 tỷ đồng, năm 2017 đạt: 71,204 tỷ), thu nhập bình quân năm của người lao động tăng 33% (năm 2013: 6 triệu 

đồng/người/tháng, năm 2017: 10 triệu đồng/người/tháng). Hiện tại, đang tạo công ăn việc làm cho trên  2.800 lao động. 

Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, lĩnh vực hoạt động theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực gồm: Công nghiệp, tài chính, 

chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và thể thao. Số lượng công ty thành viên trên 60 công ty trên cả nước. Đặc biệt, trong lĩnh 

vực bất động sản, Công ty có trên 100 dự án, trong đó có một số dự án lớn, mức đầu tư trên 500 tỷ đồng. 

Tổ chức thực hiện Dự án nông nghiệp công nghệ cao với hệ thống nông trường chuyên canh có tổng diện tích trên 950ha tại Hòa 

Bình, Lào Cai, Bắc Giang, Hưng Yên, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng. Dự án áp dụng công nghệ 

cao đạt chuẩn Global Gap, USDA Organic. Canh tác trong hệ thống nhà kính theo mô hình của Pháp, Israel. 

Chú trọng công tác đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đầu tư phần mềm quản lý bất động sản, phầm mềm quản trị Microsoft, 

hệ thống máy móc hiện đại của Châu Âu, hệ thống dây chuyền chế biến và đóng gói thủy sản. 

Công tác từ thiện xã hội luôn được Công ty quan tâm với tổng kinh phí ủng hộ trong 5 năm (2013 - 2017) gần 16 tỷ đồng cho các 

quỹ vì người nghèo, trẻ em mồ côi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng... 

Chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu 

tư, lao động, công đoàn, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, 

an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm đối với người lao động, 100% CBNV được 

đóng BHXH, BHYT, BHTN; đời sống vật chất, tinh thần luôn được đảm bảo. 

Chi bộ Công ty được công nhận danh hiệu “Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, Công đoàn được công nhận là: “Công 

đoàn vững mạnh xuất sắc”. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: HCLĐ hạng Nhất (gđ 2008 - 2012), Cờ TP 

- Năm 2014: Cờ CP, BK Bộ LĐTB&XH 

- Năm 2015: Cờ TP, BK Bộ LĐTB&XH 

- Năm 2016: Cờ CP 

- Năm 2017: Cờ TP 



2 

 

TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

2.  Hôị Nông 

dân thành 

phố Hà Nôị 

 

thành lập  

tháng 

7/1978 

 

Hôị 

Nông dân 

thành phố 

Hà Nôị 

 

Trong 5 năm qua Hội đã triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu và các cấp Hội đã tổ chức 41.596 buổi tuyên truyền cho 

trên 4.151.000 lượt người về: Nghị quyết của Đảng, của Trung ương; Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Bầu cử Quốc 

hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2016 - 2020; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm; tuyên truyền triển khai 

Nghị quyết Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI theo 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác lớn của thành 

phố trọng tâm là Chương trình 02CTr /TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân 

giai đoạn 2016 - 2020”; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII. 

Công tác phát triển, nâng cao chất lươṇg hôị viên đươc̣ tiến hành thường xuyên, các cấp Hôị đã kết nap̣ đươc̣ 93.142 hôị viên 

mới; Hằng năm, các cấp Hôị tổ chức phát đôṇg thi đua, kiểm tra, đánh giá và phân loaị thi đua. Đến nay 100% Hôị Nông dân 

cấp quâṇ, huyêṇ đaṭ vững maṇh; 365 cơ sở Hôị đaṭ vững maṇh (bằng 89%), 44 cơ sở đaṭ loaị khá (bằng 11%). Đến hết năm 

2017 đã xây dưṇg đươc̣ 34 mô hiǹh tổ hội nghề nghiệp với 731 thành viên. Các cấp Hội đã tổ chức 18.088 cuộc kiểm tra. 

Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Vận động 

giúp nhau 221.559 ngày công, đã trực tiếp và phối hợp giúp đỡ 32.014 hộ thoát nghèo, góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ 

hộ nghèo khu vực nông thôn xuống còn 2,57% (2017) theo chuẩn đa chiều. Phối hợp ủng hộ xây mới, sửa chữa 338 căn nhà, 

tặng 560 sổ tiết kiệm các gia đình chính sách, hội viên nghèo, phụng dưỡng 15 Mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức đoàn cán bộ 

thăm, tặng quà cho hội viên nông dân nghèo tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Lâm Đồng, Quảng Bình với số tiền 

120 triệu đồng, 1.750 kg gạo, hàng trăm bộ quần áo. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Quỹ hạt thóc vàng” do Trung ương 

Hội Nông dân Việt Nam phát động, các cấp Hội đã vận động nông dân ủng hộ được 223 triệu đồng. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2011: HCĐL haṇg Nhi;̀ BKTP 

- Năm 2012: Cờ TP 

- Năm 2013: Cờ TP 

- Năm 2014: BK TP 

- Năm 2015: Cờ TP; 

- Năm 2016: Cờ TP; 

- Năm 2017: Cờ TP. 

3.  Hội Cựu 

chiến binh 

quận Ba 

Đình  

 

thành lập 

3/1990 

UBND 

quận Ba 

Đình 

Trong 5 năm qua (2013 - 2017) Hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền 

thống lịch sử cho thế hệ trẻ trên địa bàn: Tổ chức 179 buổi giao lưu, 261 buổi nói chuyện truyền thống với các nhân chứng 

lịch sử là các CCB đã từng chiến đấu trên các chiến trường, hiện đang sống gương mẫu tại địa phương tạo sức lan toả và ý 

nghĩa giáo dục. Tham gia viết 780 bài  đăng trên các báo lớn tuyên truyền truyền thống cách mạng, gương người tốt, việc tốt, 

đấu tranh chống diễn biến hòa bình, đấu tranh với các quan điểm sai trái, tiêu cực, tham nhũng. Phát triển 1.557 hội viên đạt 

155,7% kế hoạch; đã giúp 2.410 hội viên vay 54 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giải quyết 2.460 việc làm, xóa 7 

nhà dột nát cho hội viên trong quận (trị giá 126 triêu đồng), 3 nhà cho hội viên CCB nghèo của huyện Thanh Trì, Chương Mỹ 

và Mỹ Đức (mỗi nhà trị giá 42 triệu đồng); ủng hộ 317 triệu đồng xóa nhà dột nát cho CCB toàn thành phố. Ủng hộ Quỹ vì 

Trường Sa thân yêu (2 đợt) và lực lượng cảnh sát biển 387 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung bị ô nhiễm môi trường 

biển 300 triệu đồng; tặng bò, chăn màn cho cựu chiến binh và hộ nghèo xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên trị 

giá 145 triệu đồng. Thăm, trợ cấp ốm đau, hội viên có hoàn cảnh khó khăn 2.597 lượt với số tiền 519 triệu đồng. Tham mưu 
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kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 46 CLB Cựu Quân nhân với 2279 hội viên (tỷ lệ hơn 70% Cựu Quân nhân 

trên địa bàn) hoạt động có hiệu quả. 

Tích cực tham gia công tác GPMB, từ năm 2013 đến nay có 360 gia đình hội viên nằm trong diện giải phóng mặt bằng (đạt 

tỷ lệ 100%) không phải cưỡng chế; có 32402 lượt hội viên tham gia giữ gìn ANCT, TTATXH, phát hiện và cung cấp cho 

Công an 1613 tin, hòa giải  253 vụ, tham gia truy bắt 89 vụ, với 133 tội phạm. Tham gia quản lý giáo dục giúp đỡ tạo công 

ăn việc làm cho các cháu sau cai nghiện. Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh quận 5 năm liền đạt Chi bộ Trong sạch vững 

mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 33% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: HCLĐ hạng Nhì (gđ 2008-2012); Cờ Trung ương Hội CCB Việt Nam 

- Năm 2014: Cờ TW Hội CCB Việt Nam, BKTP 

- Năm 2015: Cờ TP; BKTP (CĐ) 

- Năm 2016: Cờ TP 

- Năm 2017: Cờ TW Hội CCB Việt Nam; Tập thể Lao động xuất sắc (TTLĐXS). 

4.  Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

huyện Gia 

Lâm 

 

thành lập 

tháng 

10/1955 

UBND 

huyện 

Gia Lâm 

- Từ năm 2010 đến năm 2017, các phong trào thi đua đều được các cập hội từ cơ sở đến huyện hưởng ứng mạnh mẽ như: 

Phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” được đẩy mạnh gắn 

với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có nhiều mô hình, cách làm hay như, tiết kiệm 

trong tiêu dùng, cải tiến lề lối làm việc, nuôi lợn nhựa tiết kiệm thu hút 90% phụ nữ tham gia với tổng số tiền là 11,298 tỷ 

đồng; Xây dựng 139 chi hội phụ nữ văn minh thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Hằng năm, có 94,7 

- 97,54% cán bộ, hội viên đạt chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”. Tổ chức 1.913 hoạt động tuyên 

truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chế độ chính sách thu hút trên 100.000 lượt hội viên phụ 

nữ tham gia. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào vào các dự thảo chương 

trình, đề án của huyện. Phối hợp tổ chức 50 cuộc tư vấn pháp luật cho 2.684 lượt hội viên, phụ nữ yếu thế; tham mưu xây 

dựng 169 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Mô hình tiết kiệm thu hút được 87% hội viên tham gia, được trên 09 tỷ đồng giúp 450 

hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý 122 tỷ đồng giúp cho 3.882 lượt 

hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Tổ chức 183 lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 7.026 lao động. Đã 

nhận giúp đỡ 316 người nghiện cai nghiện có hiệu quả, 420 thiếu niên hư chậm tiến, hỗ trợ xây sửa 29 mái ấm tình thương, 

nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ nghèo, sân chơi cho trẻ em, công trình phần việc thi đua với tổng số tiền 

trên 3 tỷ đồng; đỡ đầu 10 trẻ mồ côi hỗ trợ 300.000đ/cháu/tháng. Hằng năm, 100% cơ sở hội đều đạt trong sạch vững mạnh 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2009: HCLĐ hạng Nhất (gđ 2004-2008); Cờ TP 

- Năm 2010: Cờ TP 

- Năm 2011: Cờ TP 

- Năm 2012: BK Hội LHPN Việt Nam 

- Năm 2013: Cờ TP; BKCP (gđ 2010-2012) 

- Năm 2014: Cờ TP 

- Năm 2015: TTLĐXS. 

- Năm 2016: BKTP, BK của Hội LHPN Việt Nam 
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- Năm 2017: Cờ TP 

5.  Hội Cựu 

chiến binh 

huyện Gia 

Lâm 

 

thành lập 

4/1991 

UBND 

huyện 

Gia Lâm 

 Trong 5 năm qua, tổ chức 182 buổi học tập cho 37.880 lượt cán bộ, hội viên về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt học tập Nghị quyết của Đảng với 287 buổi với 34.353 lượt người. Kết nạp được 1.728 

hội viên, vượt chỉ tiêu Thành hội giao là 708 hội viên = 69,4%. Tổ chức 12 lớp tập huấn cho 1.769 lượt cán bộ. Tập hợp cựu 

quân nhân tham gia sinh hoạt được 144 Câu lạc bộ cựu quân nhân với 5.920 hội viên. 

- Tổ chức nói chuyện thời sự 596 buổi cho 135.818 lượt người nghe; 954 buổi văn nghệ cho 46.563 lượt người tham gia. Tổ 

chức và tham gia liên hoan nghệ thuật "Từ Điện Biên đến Thủ đô" cấp thành phố đã đạt giải A1 thành phố. 100% Hội cơ sở 

đạt trong sạch vững mạnh, 84-92% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu trên 97%, gia 

đình hội viên đạt gia đình văn hóa 96,5 %. Lập dự án vay Ngân hàng Chính sách xã hội 44.536 triệu đồng cho 1.781 hộ vay 

tạo 1.722 việc làm, xóa 56 hộ nghèo. 

- Tổ chức tốt các việc tình nghĩa như mừng thọ cho 2.264 hội viên 286.650.000đ; tặng quà tết 2.628 suất 586.700.000đ, đón 

135 hài cốt liệt sỹ với số tiền 261.960.000đ, tặng quà 1.142 thanh niên nhập ngũ với số tiền 233.500.000đ; xây tặng 12 nhà 

tình nghĩa 674 triệu đồng; tặng 7 bò sinh sản 126 triệu đồng; 73 sổ tiết kiệm cho hội viên và con hội viên bị nhiễm chất độc 

da cam điôxin 89.000.000đ. Trong 5 năm cán bộ hội viên đã tham gia xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 1.489.626.000 

đồng. 

- Trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, toàn thể cán bộ, hội viên đã hiến 26.651m2 đất nông nghiệp, 97m2 đất thổ cư, ủng 

hộ 1.923 triệu đồng, đóng góp 12.014 ngày công lao động. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: HCLĐ hạng Nhất (gđ 2007-2011); Cờ Trung ương Hội CCB VN; BKTP (CĐ); 

- Năm 2013: Cờ TP 

- Năm 2014: Cờ TP; 2 BK TW Hội CCB VN; BK Thành ủy 

- Năm 2015: Cờ TP; BK Thành ủy; 

- Năm 2016: TTLĐXS; Bằng khen của Trung ương Hội CCB VN 

- Năm 2017: Cờ TP; Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH. 

6.  Nhân dân 

và cán bộ 

xã Thanh 

Xuân, 

huyện Sóc 

Sơn 

 

thành lập  

3/1955 

UBND 

huyện 

Sóc Sơn 

Từ năm 2007 đến 2017, nhân dân và cán bộ xã Thanh Xuân luôn đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó 

khăn, thực hiện đạt nhiều kết quả xuất sắc, một số chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết đề ra. Đặc biệt từ năm 2013 trở lại đây 

nhân dân và cán bộ xã Thanh Xuân có những thành tích vượt bậc luôn dẫn đầu phong trào thi đua của huyện, cụ thể: trong những 

năm gần đây luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2017 so với năm 2007 tăng 434,4 %; Thu nhập 

bình quân đầu người: 39 triệu đồng tăng 9,75 lần so với năm 2007. Giảm hộ nghèo hàng năm đều đạt so với kế hoạch; Giảm tỷ 

lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: năm 2017 giảm 1,4% so với năm 2007; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: tăng cao đến năm 

2017 đạt 82%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong giai đoạn đạt 100%; Giữ vững chuẩn quốc gia về y tế, giáo dục. 

- Cải cách hành chính: Các hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đều được giải quyết đạt 100%. 100% cán 

bộ công chức đều chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan không có cán bộ công chức vi phạm kỷ luật. 

- Hoàn thành nông thôn mới năm 2014, tập trung tốt vào nâng cao chất lượng giáo dục, 100% giáo viên các cấp đạt trình độ, 

100% trẻ trong độ tuổi được vào lớp 1; có 103 giáo viên dạy giỏi, 315 học sinh giỏi cấp huyện và TP. Số hộ gia đình văn hóa 

đến năm 2017 đạt 94,1%, tăng 1,03% so với năm 2007. 



5 

 

TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

- Tập trung đầu tư hạ tầng mở rộng diện tích trồng rau, quả hữu cơ có thương hiệu phấn đấu năm 2018 mở rộng 50 ha, đem 

lại giá trị kinh tế cao gấp 10 lần trồng lúa, giá trị đạt bình quân 1,1 tỷ đồng trên 1ha canh tác. Khuyến khích nông dân dồn 

điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, ngô quả, có giá trị cao gấp 3 lần trồng lúa. 

- An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội liên tục được giữ vững, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân 2007-2017. Nội 

bộ đoàn kết, thống nhất đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các 

đoàn thể vững mạnh xuất sắc. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2006: HCLĐ hạng Nhì (gđ 2001-2005) 

- Năm 2007: Cờ TP 

- Năm 2008: TTLĐXS 

- Năm 2009: BKTP 

- Năm 2010: Cờ TP 

- Năm 2011: BKTP 

- Năm 2012: 3 Giấy khen UBND huyện 

- Năm 2013: 2 Giấy khen UBND huyện 

- Năm 2014: Cờ TP 

- Năm 2015: Cờ TP (CĐ), BKTP  

- Năm 2016: Cờ TP; BKTP (CĐ) 

- Năm 2017: Cờ TP. 

7.  Đoàn TNCS 

Hồ Chí 

Minh huyện 

Đông Anh 

 

 

thành lập 

8/1942 

UBND 

huyện 

Đông 

Anh 

Từ năm 2010 đến 2017, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được triển khai đồng bộ, nhiều nét mới, sáng tạo, góp phần 

bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho TTN. Phong trào thanh niên tình có bước phát 

triển mới với phương châm tình nguyện tại chỗ và phát huy chuyên môn. Các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã 

hội” và “4 đồng hành cùng Thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ Đông 

Anh học tập và làm theo lời Bác”; “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp”, đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội. Với phong trào: “Thực chất, hiệu quả, chuyên nghiệp - hướng về cơ sở” như: Công trình thanh niên tình nguyện xây dựng 

được 03 nhà nhân ái cho cựu Thanh niên xung phong, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 500 triệu đồng 

và hàng trăm ngày công lao động. 03 sân chơi cho thiếu nhi xã Kim Chung xã Bắc Hồng, xã Nam Hồng trị giá gần 360 triệu 

đồng và 3 khu vui chơi tại xã Đại Mạch, Xuân Nộn, Vân Nội trị giá 180 triệu đồng. Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế với 

tổng dư nợ cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm đạt gần 10 tỷ đồng. Thanh niên bệnh viện đa khoa 

Đông Anh đã tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân xã Đại Mạch với tổng trị giá 60 triệu đồng; sửa chữa 20 ngôi nhà của 

các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 300 triệu đồng; quét vôi, ve 125 lượt cho các nhà trẻ mẫu giáo với 

trị giá gần 60 triệu đồng và 6.500 công lao động tình nguyện. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 1000 lượt gia đình chính sách, 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em với gần 200 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bão lụt, biên 

giới, hải đảo với trên 450 triệu đồng; Quyên góp, ủng hộ các chiến sỹ lực lượng chức năng và ngư dân bám biển thực hiện 

nhiệm vụ giữ vững chủ quyền của tổ quốc với tổng số tiền thu được hơn 130 triệu đồng. Nội bộ đoàn kết, liên tục đạt Chi bộ 

trong sạch vững mạnh. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 
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TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

- Năm 2009: HCLĐ hạng Nhì (gđ 2004 - 2008); BK TW Đoàn 

- Năm 2010: Cờ TP, BK TW Đoàn 

- Năm 2011: Cờ TP, BK TW Đoàn 

- Năm 2012: BK TW Đoàn 

- Năm 2013: BK TW Đoàn 

- Năm 2014: BK TW Đoàn 

- Năm 2015: Cờ TP 

- Năm 2016: Cờ TP, BK TW Đoàn; 

- Năm 2017: Cờ TW Đoàn. 

8.  Công ty cổ 

phần Ao 

Vua, huyện 

Ba Vì 

 

 thành lập 

tháng 

4/1999 

UBND 

huyện Ba 

Vì 

- Từ 2010 - 2017, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững; doanh 

thu năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2013: 159,8 tỷ đồng; Năm 2017: 202,3 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 

5%/năm; nộp ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước (2013: 7,5 tỷ; năm 2017: 12,1 tỷ). Đa dạng hóa các hoạt 

động sản xuất, kinh nổi bật như: 

+ Năm 2013: Thành lập thêm 1 chi nhánh hoạt động kinh doanh Du lịch trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và trở 

thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. 

+ Năm 2014: Là nhà đầu tư để xây dựng công trình cầu Đồng Quang bắc qua sông Đà, theo hình thức hợp đồng XD - Chuyển 

giao (BT) với tỉnh Phú Thọ; công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2015 đã góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng 

giao thông, kết nối tỉnh Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội và giao thông trong vùng. 

+ Năm 2014: Xây dựng công trình nhà hỏa táng tại công viên Vĩnh Hằng với hình thức xã hội hóa 100%, công trình hoàn thành 

đưa vào sử dụng đã góp phần giảm tải cho đài hóa thân Hoàn Vũ, tạo điều kiện để nhân dân Thủ đô và vùng phụ cân xây dựng 

nếp sống văn minh trong tang lễ. 

+ Năm 2016: Liên danh cùng Công ty cổ phần cấp thoát nước và môi trường Ba Vì để cùng đầu tư xây dựng nhà máy và hệ 

thống cấp nước sạch nông thôn huyện Ba Vì với quy mô 10.000m3/ngày đêm, tổng vốn đầu tư là 196 tỷ đồng bằng hình thức 

xã hội hóa.  

+ Năm 2017: Tiếp tục đầu tư nâng công suất nhà máy nước sạch lên công suất từ 60-100.000 m3/ ngày/đêm đồng thời triển 

khai thực hiện dự án mở rộng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng (giai đoạn 2). 

- Luôn chú trọng công tác từ thiện, xã hội; 5 năm đã ủng hộ 21,78 tỷ đồng để làm công tác từ thiện với nhiều hoạt động như: 

nhận phụng dưỡng suốt đời 04 mẹ Việt Nam anh hùng, thành lập 03 ngân hàng Bò trị giá 7 tỷ đồng; ủng hộ xây dựng, chữa 

nhà ở cho người nghèo, người có công. 

- Nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành tốt chủ trường, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho 

người lao động. Chi bộ Đảng liên tục đạt trong sạch, vững mạnh; các đoàn thể VMXS. 

* Các thành tích đã được ghi nhận:  

- Năm 2010: HCLĐ hạng Nhì (gđ 2005-2009); Cờ TP; BK Bộ CA; BK TP. 

- Năm 2011: Cờ TP; BK Bộ CA. 

- Năm 2012: Cờ TP; BK Bộ CA; BKTP. 

- Năm 2013: Cờ TP; BK Bộ TC. 
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TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

- Năm 2014: Cờ TP; BK TWHội CTĐVN; BKTP; BK Bộ Tài chính. 

- Năm 2015: Cờ TP; BKTP; BK VCCI. 

- Năm 2016: Cờ CP; BK TW Hội CTĐVN; BK Hiệp hội DNVN; BK Bộ Tài chính;  

- Năm 2017: 02 BK TW Hội CTĐVN; BKTP; BK VCCI; Cờ TP 

9.  Công ty 

TNHH Sản 

xuất và 

Thương mại 

Tân Á 

 

thành lập 

tháng 

11/1993 

Sở Công 

Thương 

 

Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu về SXKD tăng trưởng đều đặn qua các 

năm, doanh thu bình quân năm tăng 101% (năm 2013 đạt 554 tỷ đồng, năm 2017 đạt 2,941 tỷ đồng), Nộp ngân sách Nhà 

nước bình quân năm tăng 73,3% (Năm 2013: 33 tỷ đồng, năm 2017 đạt 121,99 tỷ đồng), Lợi nhuận sau thuế bình quân năm 

114,3% (Năm 2013: 7,49 tỷ đồng, năm 2017 đạt: 42,8 tỷ), Thu nhập bình quân năm người lao động tăng 40% (Năm 2013: 5 

triệu đồng/ng/tháng, năm 2017: 10 triệu đồng/ng/tháng). Vốn sở hữu tăng bình quân năm 48%  (năm 2013: 361 tỷ đồng, năm 

2017 đạt: 874,98 tỷ đồng). Hiện tại, tạo công ăn việc làm cho trên 1,400 lao động. 

Từ năm 2013 - 2017 đã phát triển Nhà máy lên 13 nhà máy quy mô lớn tại các tỉnh, thành phố trải dài trên cả nước: Hà Nội, 

Hưng Yên, Hà Nam, Đà Nẵng, Nghệ An, Đăk Nông, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An và tại Lào. Đặc biệt là 2 Nhà máy 

Nhựa  Stroman (Hưng Yên và Long An) được đánh giá là những Nhà máy sản xuất Ống nhựa hiện đại nhất Việt Nam. Đầu 

tư xây dựng hệ thống 150 Chi nhánh trực thuộc và có khoảng 15.000 điểm bán hàng khắp trên cả nước và nước ngoài. Tiên 

phong trong việc nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới như các dây chuyền sản xuất mới: Dây chuyền sản xuất 

bồn nhựa, dây chuyền sản xuất bồn inox, dây chuyền sản xuất máy nước nóng năng lượng mặt trời, dây chuyển sản xuất bình 

nước nóng, dây chuyền máy lọc nước Tân Á. Sản phẩm bồn chứa nước của Công ty chiếm 60% thị phần cả nước; Sản phẩm 

máy nước nóng năng lượng mặt trời chiếm 62% thị phần cả nước; Sản phẩm bình nước nóng chiếm 46% thị phần cả nước. 

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong 05 năm với tổng số tiền trên 08 tỷ đồng, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, công đoàn, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy 

nổ, an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: Cờ TP 

- Năm 2014: HCLĐ hạng Nhì (gđ 2009 - 2013); Cờ TP 

- Năm 2015: Cờ CP 

- Năm 2016: Cờ TP 

- Năm 2017: Cờ CP; BKTP (CĐ) 

II   HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (12 tập thể, 04 cá nhân) 

   Tập thể (12) 

1.  Công Ty 

cổ phần 

Quốc tế Sơn 

Hà 

 

Đảng ủy 

Khối 

Doanh 

nghiệp 

Trong 10 năm qua, công ty đã phát triển nhà máy lên 9 nhà máy quy mô lớn tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, Sơn Hà 

đã đầu tư xây dựng nhà máy tại Myanmar và đã đi vào khai thác thị trường tiềm năng này. Đầu tư xây dựng hệ thống 120 chi nhánh 

trực thuộc và có khoảng 20.000 đại lý, điểm bán hàng khắp các tỉnh thành trên cả nước và nước ngoài. Một số sản phẩm của Sơn 

Hà đã được xuất khẩu tới 30 quốc gia trên thế giới. 
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TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

thành lập 

tháng 

11/1998 

Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh tăng trưởng đều đặn hàng năm, doanh thu bình 

quân năm tăng 20% (năm 2013 đạt 1,819 tỷ đồng, năm 2017 đạt 3,560 tỷ đồng), Nộp ngân sách Nhà nước bình quân năm tăng 

35,25% (Năm 2013: 74 tỷ đồng, năm 2017 đạt 209 tỷ đồng), Lợi nhuận sau thuế bình quân năm 132,1% (Năm 2013: 7 tỷ đồng, 

năm 2017 đạt: 105 tỷ), Thu nhập bình quân năm người lao động tăng 27,25% (Năm 2013: 3,7 triệu đồng/ng/tháng, năm 2017: 9 

triệu đồng/ng/tháng). Vốn sở hữu tăng bình quân 27,25%  (năm 2013: 363 tỷ đồng, năm 2017 đạt: 916 tỷ đồng). Hiện tại Công ty 

đang tạo công ăn việc làm cho trên 1,400 người lao động. 

Luôn tiên phong, chủ động nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ cao như: Dây chuyền sản xuất chậu rửa inox dập 

liền khối, Dây chuyền sản xuất Bình nước nóng, Dây chuyền sản xuất máy nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng, Dây 

chuyền sản xuất bồn tự hoại Septic, Dây chuyền sản xuất ống inox công nghiệp, Dây chuyền sản xuất bồn nhựa, Dây chuyền sản 

xuất bồn inox. Công tác an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện luôn được công ty chú trọng và quan tâm với tổng số tiền trên 3 tỷ 

đồng. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, hoạt động Đảng, công đoàn, bảo vệ 

môi trường, phòng chóng cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động và các quy định khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty. 

Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước; các tổ chức Đảng, đoàn thể hàng năm đều đạt xuất sắc. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2008: HCLĐ hạng Ba (gđ 2003 -2007) 

- Năm 2010: BKTP 

- Năm 2012: BKTP 

- Năm 2013: BKTP 

- Năm 2014: Cờ TP 

- Năm 2015: Cờ TP, BKTP (CĐ) 

- Năm 2016: Cờ TP, BKTP (CĐ) 

- Năm 2017: Cờ TP 

2.  Báo Kinh tế 

và Đô thị 

 

thành lập 

tháng 

1/2009 

 

Báo Kinh 

tế và Đô 

thị 

Trong 5 năm qua Báo đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương và Thành 

phố trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chuyên trang tiêu dùng24h.vn và chuyên trang tiếng Anh Hanoitimes. Tăng cường phản 

ánh, bám sát, thông tin đầy đủ các sự kiện chính trị lớn của cả nước và Thành phố; Những vấn đề dân sinh bức xúc, công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo trong thực hiện kỷ cương hành chính; quản lý đô thị, quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai... Báo đã tổ chức nhiều hoạt 

động và sự kiện quan trọng, như: cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô”; Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi; Hội thảo về an toàn 

thực phẩm; Chương trình Tết Nghĩa tình; Chương trình tri ân tháng 7 tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, thanh niên xung 

phong tại một số huyện ngoại thành Hà Nội và tỉnh Quảng Trị. Chất lượng chuyên môn của các ấn phẩm báo đã duy trì các chuyên 

trang, chuyên đề về: Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nông thôn mới, Bất động sản, Người Việt - Hàng Việt, 

Người tốt việt tốt; Cải cách hành chính; Trật tự văn minh đô thị; đẩy mạnh chất lượng chuyên trang tiếng Anh - Hanoitimes - Kênh 

thông tin đối ngoại chủ lực của TP được lãnh đạo Thành phố và các nhà chuyên môn đánh giá cao. Báo đã tự chủ tài chính và cân 

đối được thu chi hàng năm. 

- Tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: HCLĐ hạng Ba (GĐ 2008 - 2012); BK TP 
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- Năm 2014: Cờ TP 

- Năm 2015: Cờ CP 

- Năm 2016: BK TP; 

- Năm 2017: BK TP; BK TU (CĐ); BK tỉnh Quảng Trị (CĐ) 

3.  Thanh tra 

quận Cầu 

Giấy 

 

UBND 

quận Cầu 

Giấy 

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua (2007 - 2017)  tập  thể  thanh tra quận đã tích cực thi đua, phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao: Thực hiện tốt công tác tiếp dân theo đúng quy định, đảm bảo các công dân đến 

phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được hướng dẫn, giải thích, ghi chép, theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác; các ý kiến 

được giải quyết dứt điểm; không phát sinh “điểm nóng”, vượt cấp. 05 năm (2013-2017), Thanh tra quận đã tiếp: 3.995 lượt 

công dân; Tham mưu giải quyết : 402 vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 100% số vụ việc thuộc thẩm quyền được giao; Tiến 

hành 54 đoàn Thanh tra đạt 200% kế hoạch; tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như thu chi tài chính; đầu tư 

xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; vi phạm trật tự xây dựng...; đã kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót để có những biện 

pháp chấn chỉnh chỉ đạo khắc phục kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quản quản lý; tổng số tiền đã kiến nghị thu hồi nộp ngân 

sách nhà nước: 200.359.000 đồng. Chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm, đúng hạn, 

không để tình trạng đơn thư kéo dài. Tham mưu UBND quận thực hiện tốt các quy định của pháp luật phòng, chống tham 

nhũng; 5 năm đã tổ chức 05 lớp cho 1.107 người bồi dưỡng kiến thức tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; rà soát 286 hồ sơ 

cưỡng chế và 202 phương án bố trí TĐC; thực hiện các thủ tục tố tụng đối với 25 vụ việc công dân khởi kiện tại Tòa án hành 

chính; … Nội bộ đoàn kết, thống nhất, Chi bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh; tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2007: HCLĐ hạng Ba (gđ 2002 - 2006); Cờ TP 

- Năm 2008: BKTP 

- Năm 2009: TTLĐXS 

- Năm 2010: TTLĐXS 

- Năm 2011: TTLĐXS 

- Năm 2012: BKTP 

- Năm 2013: Cờ TP 

- Năm 2014: BKTP 

- Năm 2015: Cờ TP 

- Năm 2016: TTLĐXS 

- Năm 2017: BKTP; BKTP (CĐ) 

4.  Hội Liên 

hiệp phụ nữ 

quận Hà 

Đông 

 

Thành lập 

năm 1954 

UBND 

quận Hà 

Đông 

Trong thời gian qua Hội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo 

dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều biện pháp với các tiêu chí tuyên truyền dễ nhớ, dễ thực hiện như: 4 tránh trong thực hiện công 

tác dân số, 6 không trong thực hiện công tác quản lý đô thị, 7 nhớ khi tham gia giao thông, 3 nhớ trong công tác giữ gìn vệ sinh 

môi trường… Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động tuyên truyền, Quận Hội ra mắt cổng thông tin điện tử với nhiều 

chuyên đề phù hợp, đăng tải trên 10.000 tài liệu, mẫu biểu, tin bài phục vụ công tác hội. Đa dạng hóa biện pháp tổ chức các 

phong trào thi đua: mô hình "Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang"; Chương trình "Đổi phế liệu-Giữ màu xanh"; 

"Thùng rác từ thiện", 35 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; "17 nhóm 3+; 18 nhóm thiện nguyện;18 chi hội "Thay đổi hành vi trong 
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VSATTP"; 01 CLB phụ nữ khuyết tật...Tích cực phối hợp các cấp, ngành trong hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng 

chống HIV/AIDS, đã vận động 132 đối tượng nghiện ma túy cai nghiện, hỗ trợ 10 gia đình có người nhiễm HIV hòa nhập cộng 

đồng; tham gia tố giác 06 vụ việc, 21 đối tượng vi phạm pháp luật….Hoạt động xã hội, từ thiện được  chú trọng thực hiện có 

hiệu quả, thông qua việc phát động hội viên nuôi lợn nhựa tiết kiệm đã huy động được 6,77 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa 105 nhà dột 

nát, xây dựng 22 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương; trao tặng 12.819 xuất quà, 37 xe đạp cho các cháu Trung tâm mồ côi Hà 

Cầu, Ba Vì; 125 sổ tiết kiệm; 500 học bổng cho phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài quận. 18 nhóm "Thiện 

Tâm" duy trì 04 buổi nấu cháo từ thiện/tuần tại Viêṇ bỏng, Viện K Tân Triều. Tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo, đồng 

hành cùng ngư dân. Chú trọng khai thác các nguồn vốn ngân hàng, huy động tiết kiệm tự nguyện trên 397 tỷ đồng giúp 17.689 

lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... Nội bộ đoàn kết, thống nhất, 90% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia 

đình văn hóa hàng năm; chi bộ đảng liên tục đạt trong sạch, vững mạnh. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: HCLĐ hạng Ba (gđ 2008-2012); Cờ TP  

- Năm 2014: Cờ TP 

- Năm 2015: TTLĐXS, BK của Hội LHPN VN; BK của Bộ LĐTBXH; 

- Năm 2016: BKCP(CĐ 05); BK TW Hội LHPN VN; 

- Năm 2017: Cờ TP 

5.  Ủy ban Mặt 

trận Tổ 

quốc Việt 

Nam huyện 

Gia Lâm 

 

thành lập 

tháng 

5/1961 

UBND 

huyện 

Gia Lâm 

Từ năm 2011 đến 2017, Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm đã bám sát định hướng và chương trình công tác của 

MTTQ Thành phố, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Huyện. Tích cực tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh, tham gia xây dựng NTM đạt 

hiệu quả cao. Tiếp tục tăng cường và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào,các 

cuộc vận động, vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 14 tỷ 983 triệu đồng. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ người nghèo góp 

phần đắc lực vào công tác giảm nghèo tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 2,24% năm 2012 giảm xuống còn 1% năm 2017, thực hiện 

hiệu quả công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, vận động nhân dân thực hiện tốt tang văn minh tiến bộ kết 

quả tỷ lệ hỏa táng tăng từ 35% năm 2012 lên 62,9%  năm 2017, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tạo nên sức mạnh 

của toàn dân góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT-VHXH, ANQP trên địa bàn huyện. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2010: HCLĐ hạng Nhất (gđ 2005-2009); 

- Năm 2011: BKTP; 

- Năm 2012: Cờ TP; 

- Năm 2013: Cờ TP; BKCP (gđ 2010 - 2012); 

- Năm 2014: TT LĐXS; BK TW MTTQ VN; BKTP (CĐ) 

- Năm 2016: Cờ TP; BKTP (CĐ) 

- Năm 2017: BKTP; BK Bộ LĐTB&XH; BKTP (CĐ); BK TW MTTQ VN; 

6.  Nhân dân 

và cán bộ 

xã Đình 

Xuyên, 

UBND 

huyện 

Gia Lâm 

Từ 2005 - 2017, nhân dân và cán bộ xã Đình Xuyên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, luôn đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng 

động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đạt nhiều kết quả xuất sắc, một số chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết đề 

ra. Đặc biệt từ năm 2013 trở lại đây nhân dân và cán bộ xã Đình Xuyên có những thành tích vượt bậc luôn dẫn đầu phong trào 

thi đua của huyện, cụ thể: 
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huyện Gia 

Lâm  

 

 

- Thu nhập bình quân đầu người: năm 2013 đạt 28 triệu đồng/người/năm, đến năm 2017 đạt 42,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ 

lệ hộ nghèo năm 2013 là 45 hộ chiếm 1,92% đến năm 2017 còn 40 hộ giảm xuống còn 0,94%, cận nghèo 1,5%. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 05 năm qua bình quân đạt trên 112,9% kế hoạch giao; thu thuế bình quân hàng năm tăng 

trên 126%. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng pháp luật. Hàng năm luôn hoàn thành và vượt chỉ 

tiêu huyện giao việc cấp giấy quyền sử dụng đất năm 2013 cấp giấy đạt 108% chỉ tiêu giao đến năm 2017 cấp giấy đạt 190%. 

Xã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới năm 2014. 

Công tác dân số gia đình trẻ em được quan tâm. Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng đủ 8 loại vacxin, tiêm phòng sởi 

rubella đạt 99,3%. Tổ chức uống vitamin A ngày 01/6 cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi đạt 99,7%. Suy dinh dưỡng trẻ em 0->5 

tuổi năm 2013 là 12,4% đến năm 2017 giảm còn 9,7 %. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được quan tâm phát triển toàn diện cả về 

quy mô và chất lượng, chất lượng dạy và học được nâng lên, đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%. Tỷ lệ học 

sinh Tiểu học lên lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh THCS lên lớp đạt 99%, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi ngày càng tăng, 

công tác quản lý giáo dục nền nếp hơn; cơ sở vật chất trường lớp được tăng cường, đến nay số trường đạt chuẩn quốc gia là 

3/3 trường đạt 100%. 

Nội bộ đoàn kết thống nhất, Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, các đoàn thể VMXS. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2004: HCLĐ hạng Ba (gđ 1999-2003); 

- Năm 2005: BKTP; 

- Năm 2006: BKTP; BK Thành ủy; 

- Năm 2008 đến năm 2011: TT LĐTT 

- Năm 2012: GK huyện Gia Lâm 

- Năm 2013: TT LĐXS; 

- Năm 2014: Cờ TP; Cờ Chính phủ; 

- Năm 2015: Cờ TP; BKTP (CĐ); 

- Năm 2016: Cờ TP; 

- Năm 2017: BKTP. 

7.  Phòng Lao 

động 

Thương 

binh và Xã 

hội quận 

Long Biên 

 

 

UBND 

quận 

Long 

Biên 

Trong 5 năm qua (2013 - 2017), phòng Lao động Thương binh & Xã hội đã tham mưu UBND quận triển khai và hoàn thành xuất 

sắc, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn từ 2012 - 2017: Giảm nghèo 547/395 hộ (đạt 138,4%);  Giải quyết 

việc làm 34.102/33.000 (đạt 103 %);  Đưa 251/162 người nghiện đi CNBB(đạt 155% KH giao); Hỗ trợ xây, sửa 62 nhà người có 

công với kinh phí trên 3,1 tỷ đồng, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa đạt 8,1 tỷ đồng. Tổ chức nhiều hoạt động mới, sáng tạo đặc 

biệt như: tham mưu phối hợp tổ chức thành công Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp Quốc gia, đạt giải Nhất  góc truyền 

thông tại diễn đàn trẻ em cấp thành phố; Thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán, 

ngày Thương binh, Liệt sỹ, tặng quà cho 100% người có công với cách mạng và 100% hộ nghèo, cận nghèo; Tham mưu tổ chức 

tốt HN giám sát của Quốc hội về phòng chống tệ nạn xã hội tại quận giai đoạn 2011-2016. Tham mưu triển khai thực hiện nhiều 

cơ chế chính sách đặc thù riêng : Đề án “Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm”; Hiện nay đang duy trì thực hiện: 

Trợ cấp 1 lần mức 3triệu/người cho  người mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ hàng tháng 250 hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo 

mức từ 500 - 1 triệu đồng/hộ/tháng; hỗ trợ kinh phí mua sách, đồ dùng học tập cho trẻ em hộ nghèo, cận nghèo... Thăm, tặng quà 
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cho Người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa nhân ngày Người cao tuổi 1/10. Tập thể phòng luôn đoàn kết, sáng tạo trong thực 

hiện nhiệm vụ. Chi bộ Đảng 5 năm liên tục (2013 - 2017) đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 

* Các thành tích đã được ghi nhận  

- Năm 2012: HCLĐ hạng Ba (Gđ 2007-2011); Cờ TP, BK Bộ LĐ TB&XH 

- Năm 2014: BK LĐLĐ TP 

- Năm 2015: BK Bộ LĐ TB&XH, BKTP 

- Năm 2016: Cờ TP 

- Năm 2017: Cờ TP, BK Bộ LĐ TB&XH 

8.  Phòng Kinh 

tế huyện 

Sóc Sơn 

 

UBND 

huyện 

Sóc Sơn 

Trong 05 năm qua, Phòng Kinh Tế huyện Sóc Sơn với chức năng quản lý nhà nước về: tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công 

nghệ, công nghiệp; thương mại; nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang 

trại, gắn với ngành nghề, làng nghề; công tác phòng chống thiên tai, quản lý đê điều trên địa bàn: Tham mưu chính xác, kịp thời 

cho Huyện chỉ đạo quyết liệt để kinh tế liên tục phát triển ổn định, tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân 5 năm giá trị sản xuất 

công nghiệp và xây dựng tăng 9,7%; Thương mại - dịch vụ tăng 12,23%; nông - lâm - thủy sản tăng 2,64%. 

- Kinh tế nông nghiệp tăng trưởng ổn định, bình quân 5 năm tăng 2,65%; Giá trị sản xuất đạt 161 triệu đồng/ha đất nông 

nghiệp, tăng 111 triệu đồng so với năm 2012. Sản lượng lương thực tăng 92.400 tấn (năm 2012) lên 95.200 tấn (năm 2017); 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển các giống cây trồng chất lượng cao: lúa, rau an toàn, rau hữu cơ, hoa, cây ăn quả, 

chè giống mới… và trong chăn nuôi: Gà đồi Sóc Sơn, bồ câu, ếch, lợn, Bò BBB,… Hình thành 6 chuỗi liên kết trong sản xuất 

nông nghiệp. Tổ chức các chương trình phiên chợ Việt, đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp để “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” tổng doanh thu trên 5 tỷ đồng với trên 35.000 lượt người tham gia. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới (18/25 xã, tặng 17 xã so với năm 2012) tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt là 450/475 tiêu 

chí. 

- Đảng viên và CBCC, chi bộ và phòng Kinh tế các năm đều đạt trong sạch vững mạnh 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: HCLĐ Ba (gđ 2007 - 2011); BK Bộ Công Thương; 

- Năm 2013: TTLĐXS; BKTP (CĐ); 

- Năm 2014: BKTP; 

- Năm 2015: Cờ TP; BK Thành ủy (CĐ); 

- Năm 2016: Cờ TP; BK Bộ NN&PTNT; 

- Năm 2017: Cờ TP 

9.  Nhân dân 

và cán bộ 

xã Phú Nam 

An, huyện 

Chương Mỹ 

 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

Trong 05 năm qua, kinh tế tăng bình quân trên 12%. Thu ngân sách Nhà nước đaṭ 60,25 tỷ đồng, tăng trưởng biǹh quân hàng 

năm 171,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng, tỷ trọng nông 

nghiệp giảm, trong đó, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 32,8 %; thương mại - dịch vụ: 50 %; nông, lâm nghiệp - thủy sản: 

17,2 %. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 39 triệu đồng/năm tăng 216,7% so với năm 2012.  Xã đã được công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 giai đoạn 2011-2015. 
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 Về văn hóa - xã hội: Đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%; tỷ lệ thôn (làng) văn hóa đạt 60%; cơ quan 

đơn vị văn hóa đạt 80%. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia 1 trường, đaṭ 33 %. Tỷ suất sinh thô là 14,1‰; tỷ lệ sinh con 

thứ 3 trở lên 10,4% giảm 0,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 9,4%, giảm 0,6% so cùng kỳ. Tỷ 

lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 78 %. Tỷ lệ học sinh Tiểu học lên lớp đạt 100%; tỷ lệ học sinh THCS lên lớp 100%; Mỗi năm 

giải quyết việc làm mới cho trên 4.000 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành giảm còn 20 hô,̣ tương đương 1,8%. 

Công tác an ninh - quốc phòng: luôn duy trì tốt thế trận an ninh và quốc phòng toàn dân. Công an xã 05 năm liên tục được công 

an huyện, công an thành phố tặng giấy khen. Ban chỉ huy quân sự huyện liên tục là đơn vị vững mạnh toàn diện, 05 năm liền 

được, UBND huyện, Ban Chỉ huy quan sự huyện khen thưởng. 

Đảng bộ 05 năm liền trong sạch vững mạnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được ngành dọc cấp 

trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Các thành tích được ghi nhận 

 - Năm 2012: HCLĐ hạng Ba (gđ 2007 - 2011); TTLĐXS; 

- Năm 2013: TTLĐXS; BK Thành ủy (CĐ) 

- Năm 2014: Cờ TP; 

- Năm 2015: BKTP; BKTP (CĐ); 

- Năm 2016: Cờ TP; BKTP(CĐ); 

- Năm 2017: Cờ TP. 

10.  Hội Nông 

dân huyện 

Đan Phượng 

 

thành lập 

năm 1956 

Huyện 

Đan 

Phượng 

Trong những năm qua (2010-2017), Hội Nông dân huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thành phố và huyện giao: Đã kết 

nạp được 3.448 hội viên mới, đến hết 2017 toàn huyện có 21.880 hội viên, tăng 822 hội viên so với năm 2012, 100% hội viên 

được phát thẻ, chất lượng hội viên được nâng lên đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; trong 5 năm đã có 

76.600 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả bình xét có 42.230 lượt hộ đạt tiêu chuẩn. Chủ động, trực tiếp và 

phối hợp với các nhà khoa học, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức được 433 buổi chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 

41.229 lượt hội viên nông dân, tham gia xây dựng mô hình liên kết 4 nhà tạo điều kiện giúp nông dân phát triển sản xuất và 

tiêu thụ nông sản hàng hóa. Điển hình là chương trình liên kết với Công ty phân bón Hà Anh về phân bón trả chậm đạt hiệu 

quả (ước đạt 1.100 tấn phân bón trị giá trên 4,5 tỷ đồng hỗ trợ nông dân trong huyện đầu tư phát triển sản xuất). Đã tổ chức 

56 đoàn cho 1.569 cán bộ, hội viên nông dân tham quan học tập mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tổ chức 37 

lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.295 học viên là con em hội viên nông dân; phối hợp tổ chức 56 lớp cho 1.960 con em hội 

viên; giới thiệu giúp đỡ giải quyết việc làm cho 1.705 lao động có việc làm ổn định. Hội Nông dân huyện đã trực tiếp xây 

dựng thành công một số mô hình: mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học tại xã Hồng Hà năm 2014, sau đó nhân rộng 

tại các xã Đan Phượng, Trung Châu, Tân Lập; mô hình thu gom phân loại rác thải tại nguồn làm phân bón hữu cơ tại xã 

Phương Đình, xã Thọ An…; Hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; đã tuyên truyền, vận 

động 206 hộ hội viên, nông dân hiến 2.350 m2 đất thổ cư để mở rộng đường làng, ngõ xóm; xây dựng các tuyến đường nở 

hoa do nông dân đảm nhiệm, gắn biển chỉ dẫn số nhà, đường làng, ngõ, xóm, các cấp Hội đã tuyên truyền vận động nhân dân 

đóng góp 146,3 tỷ đồng để bê tông hóa đường làng ngõ, xóm… Vận động, tuyên truyền các hộ sản xuất thực hiện tốt việc 

cưới, việc tang văn minh. Hỗ trợ hộ nông dân thuộc gia đình chính sách sửa 12 nhà trị giá 115 triệu đồng và trên 300m3 cát, 

sỏi, 500 ngày công…Nội bộ đoàn kết, chi bộ trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc. 

* Các thành tích đã được ghi nhận 
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- Năm 2009: HCLĐ hạng Ba (gđ 2002-2008); BK TW Hội Nông dân VN 

- Năm 2010: BK TP; 

- Năm 2011: TTLĐXS; 

- Năm 2012: BK TP; Cờ TP; 

- Năm 2013: BK TP; 

- Năm 2014: Cờ TP; 

- Năm 2015: Cờ TP; 

- Năm 2016: BK Hội Nông dân TP; 

- Năm 2017: TTLĐXS TP; 

- Năm 2018: Cờ TW HND VN 

11.  Nhân dân và 

cán bộ 

huyện Hoài 

Đức  

 

 

UBND 

huyện 

Hoài Đức 

Trong 5 năm qua kinh tế tăng trưởng khá, bình quân hàng năm 12,75%, tổng giá trị sản xuất năm 2017 đạt 17.280 tỷ đồng. Thu 

ngân sách Nhà nước bình quân năm đaṭ 789 tỷ đồng, tăng thu ngân sách biǹh quân hàng năm 155%, riêng năm 2017 đạt 

1.322,4 tỷ đồng đạt trên 200% chỉ tiêu thành phố giao trong cả 9/9 chỉ tiêu giao thu đều vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm, trong đó, công nghiệp - xây 

dựng: 42%; thương mại - dịch vụ: 52,5%; nông, lâm nghiệp - thủy sản: 5,5%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 42.5 

triệu đồng/người/năm tăng 15 triệu đồng/người/năm so với năm 2012. Công tác xây dựng Nông thôn mới: Đến nay, đã có 19/19 

xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2017 huyện được Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Về Văn hóa - Xã hội: Đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88% tăng so với năm 2012 là 5%; tỷ lệ thôn (làng) 

văn hóa đạt 87,7%; cơ quan đơn vị văn hóa đạt 65,5%. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia 49/77 trường, đaṭ 63,6 %. Tỷ suất 

sinh thô là 16,1‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 15,1% giảm 1,4% so với 2012. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 

10,5%, giảm 0,2% so cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 83%. Tỷ lệ học sinh Tiểu học lên lớp đạt 99,47%; tỷ lệ học sinh 

THCS lên lớp 98%; 96%  học sinh THPT tốt nghiệp; Mỗi năm giải quyết việc làm mới cho trên 4.200 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo 

theo tiêu chí hiện hành giảm còn 902 hô ̣chiếm 1,52%. 

- Công tác an ninh - quốc phòng: duy trì tốt thế trận an ninh và quốc phòng toàn dân. Công an huyện 05 năm liên tục được Bộ công 

an và UBND thành phố tặng Cờ và bằng khen. Ban CHQS huyện liên tục là đơn vị vững mạnh toàn diện, 05 năm liền được Bộ Tư 

lệnh, UBND thành phố khen thưởng. 

- Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm trên cả ba mặt chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đảng bộ 

huyện 05 năm liền đạt trong sạch - vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

* Các thành tích được ghi nhận 

-  Năm 2013: HCLĐ hạng Ba (gđ 2008-2012); Cờ TP. 

- Năm 2014: BKCP, Cờ CP; 

- Năm 2015: BKTP; 

- Năm 2016: BKTP; 

- Năm 2017: Cờ TP; 
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12.  Nhân dân 

và cán bộ 

thị trấn 

Quốc Oai, 

huyện Quốc 

Oai 

 

  

UBND 

huyện 

Quốc 

Oai 

5 năm qua, nhân dân và cán bộ thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tốc độ tăng 

trưởng kinh tế bình quân từ 12-14 %, thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 18 triệu đồng, đến năm 2017 đạt 42 triệu 

đồng, tăng 10,4 triệu đồng so với năm 2016. Thu ngân sách năm 2012 đạt 8 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 22,78 tỷ, đạt 305 %  kế 

hoạch giao, bằng  122 % so với cùng kỳ năm 2016. Công tác quản lý đất đai:  đã cấp 2.505/2.710 GCN QSD đất ở đạt 92,4%. 

Số hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất ở là 822/489 GCN đạt 168% KH. Đất nông nghiệp có 5.884 thửa đất, đã cấp giấy được 

5.747 thửa đạt 97,7%. Hoàn thiện hồ sơ cấp mới 137/128 hồ sơ đạt 107% kế hoạch huyện giao. Tỷ lệ hộ gia đình đạt văn hóa 

87,5 %; Số trường đạt chuẩn quốc gia 6/7 trường, Tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa 4/5 tổ. Giáo viên đạt giải Hội thi giáo viên 

dạy giỏi cấp thành phố 05 giáo viên; Giáo viên đạt giải cấp huyện 33 giáo viên. Học sinh đạt giỏi cấp Quốc gia 01 em, cấp thành 

phố 35 em, cấp huyện 670 em. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 là 274 hộ = 8,3%, năm 2017 còn 12 hộ đạt 0,3%. Giảm tỷ suất sinh 

thô hàng năm 0,3%o, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 1,16%; Trạm y tế tiếp tục được duy trì đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Nội bộ 

đoàn kết, Đảng bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh; các đoàn thể vững mạnh xuất sắc. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2011: HCLĐ hạng Ba ( gđ 2006- 2010) 

- Năm 2012: Cờ TP; 

- Năm 2013: GK UBND huyện 

- Năm 2014: Cờ TP; 

- Năm 2015: Cờ TP; 

- Năm 2016: TTLĐXS; 

- Năm 2017: Cờ TP. 

   Cá nhân (04) 

1.  Ông Phaṃ 

Lương Hòa, 

Tổng Giám 

đốc Công ty 

cổ phần Dây 

và Cáp điêṇ 

Thươṇg 

Đình. 

 

Sinh tháng 

7/1961 

Sở Công 

Thương 

 

 

 

 

Trong giai đoạn năm 2013 - 2017 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, 

chủ động xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp, đa dạng, có tính chuyên nghiệp ở các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chuyển 

giao công nghệ. Nghiên cứu thị trường, mở rộng hoạt động sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. Với 

mục tiêu củng cố thị trường trong nước, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tập trung đổi mới công nghệ thế hệ mới của Đức, Italia, 

Áo, Bỉ tại các nhà máy. Trong 5 năm (2013 - 2017), thực hiện đầu tư gần 500 tỷ đồng để xây dựng thêm nhà xưởng sản xuất, đổi 

mới dây chuyền thiết bị của doanh nghiệp. Các đơn vị thành viên của công ty bao gồm 04 nhà máy với năng lực sản xuất hàng năm 

đạt khoảng 20.000 tấn đồng, 4.000 tấn nhựa PVC 6.000 tấn nhôm có chất lượng cao. 

Có nhiều phát minh sáng kiến khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến mang 

lại hiệu quả kinh tế cao giúp công ty sản xuất được những sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn quốc tế thay thế hàng nhập ngoại với 

giá thành cạnh tranh, có uy tín cao tại thị trường trong và ngoài nước. Chú trọng công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cử 

cán bộ sang đào tạo ở nước ngoài, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho người lao động. 

Làm tốt các chính sách xã hội đối với người lao động và trách nhiệm xã hội như tài trợ, ủng hộ các hoạt động mang tính xã hội cao: 

Xây nhà tình nghĩa, Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt hàng năm, tài trợ tặng quà Tết vì 

người nghèo trên địa bàn quận Thanh Xuân… với tổng số tiền trong 05 năm trên 5 tỷ đồng. 

Bản thân và gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Gia đình đạt gia đình văn hóa. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 



16 

 

TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

1) Tự động hóa quá tình đóng mở máy ép ben nhôm A7 (QĐ số 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 19/4/2018 của Hội đồng Khoa học, 

Sáng kiến TP) 

2) Cải tạo hệ thống sang bin tự động tại máy rút trung 01 Hàn Quốc (QĐ số 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 19/4/2018 của Hội đồng 

Khoa học, Sáng kiến TP) 

3) Cải tiến hệ thống cân dầu, cân bột tự động cho máy tạo hạt nhựa (QĐ số 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 19/4/2018 của Hội đồng 

Khoa học, Sáng kiến TP) 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: CSTĐCS, HCLĐ hạng Ba (gđ 2007 - 2011), BKTP. 

- Năm 2013: CSTĐCS 

- Năm 2014: CSTĐCS, BKTP 

- Năm 2015: CSTĐCS, BKTP 

- Năm 2016: CSTĐCS, BKTP 

- Năm 2017: CSTĐCS 

* Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: Cờ TP, Năm 2014: Cờ TP, HCLĐ hạng Nhì, Năm 2015: BK Bộ Công Thương, BK Bộ Xây dựng, Cờ TP, Năm 2016: 

BKTP, BK Bộ Công Thương. 

2.  Ông Lê Văn 

Luân, Bí thư 

Quận ủy 

Cầu Giấy 

 

Sinh tháng 

01/ 1960 

UBND 

quận Cầu 

Giấy 

Trên cương Bí thư Quận ủy, luôn cùng với tập thể Ban thường vụ, Thường trực Quận ủy quyết liệt, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng và các nhiệm vụ chính trị bằng nhiều giải pháp, biện pháp, thu ngân sách 

tăng từ 17 đến 32%/năm; an sinh xã hội được bảo đảm, giải quyết việc làm 11.294 lao động; làm tốt công tác giảm nghèo đến năm 

2017 đã xóa hết hộ nghèo trên địa quận,... Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng chỉ đạo, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán 

bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội và các vấn đề bức xúc trên địa bàn; công tác giáo dục, rèn 

luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện  nghiêm túc. Chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, quan tâm chỉ đạo 

thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, góp phẩn giữ gìn, tăng cường kỷ 

cương, kỷ luật của Đảng, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc tôn giáo; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền, chất 

lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động 

của tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 của bộ Chính trị, kế hoạch số 126 của Thành ủy Hà 

Nội về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên từ quận tới cơ sở; đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng 

các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ V; đồng thời chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuôc̣ bầu cử đaị biểu Quốc hội 

khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đươc̣ thành phố ghi nhận và tăṇg Bằng khen xuất sắc dẫn đầu khối 

quâṇ. Hàng năm đều được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Một số giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn 

quận Cầu Giấy từ nay đến năm 2020 

(QĐ 258/QĐ-HĐKH,SK ngày 10/05/2017 của Hội đồng KHSK thành phố) 
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TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

2. Một số giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (QĐ 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 19/4/2018 

của Hội đồng KHSK thành phố) 

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp 

giai đoạn 2015-2020 (QĐ 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 19/4/2018 của Hội đồng KHSK thành phố) 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: HCLĐ hạng Ba (gđ 2007 - 2011); BKTP 

- Năm 2013: CSTĐCS 

- Năm 2014: CSTĐCS 

- Năm 2015: BKTP 

- Năm 2016: BKTP (CĐ) 

- Năm 2017: BKTP (CĐ), CSTĐCS 

*Thành tích của tập thể đã được ghi nhận:   

Cờ TP năm 2009, 2010; HCLĐ hạng Nhất năm 2011, HCLĐ hạng Nhì năm 2017 (lần 2) 

3.  Ông 

Nguyễn 

Văn Hà, 

Phó Bí thư 

Thường 

trực Huyện 

ủy, Chủ tịch 

HĐND 

huyện Ba 

Vì, thành 

phố Hà Nội 

 

Sinh tháng 

2/1959 

UBND 

huyện Ba 

Vì 

- Luôn luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng…Về phát triển 

kinh tế: Cùng Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo phát động thi đua đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế, thực hiện các giải 

pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, tái cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức 

cạnh tranh, kinh tế huyện tăng trưởng bền vững với mức khá: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 250.448 tỷ đồng, tăng 

347% so với năm 2013; Chi ngân sách nhà nước địa phương: 1.985 tỷ đồng, tăng 232,5% so với năm 2013; Thu nhập bình 

quân đầu người/năm: 37,5 triệu đồng, tăng 238% so với năm 2013. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm phúc lợi và an 

sinh xã hội; công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều năm qua trên toàn huyện không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. 

Thực hiện tốt công tác CCHC, đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đang thực hiện triển khai mức độ 4 theo 

đúng kế hoạch của thành phố. Về an ninh, quốc phòng: Chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề có dấu hiệu phức tạp về 

an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự, khủng bố phá hoại, biểu tình, 

bạo loạn, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngày lễ, ngày kỷ niệm. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa đấu tranh 

trấn áp tội phạm. Tình hình an ninh chính trị của huyện ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuyên truyền phòng 

ngừa, tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. 

- Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, liên tục đạt danh hiệu chiến 

sỹ thi đua cơ sở. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Ba Vì giai 

đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo(QĐ 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 19/4/2018 của Hội đồng KHSK thành phố). 

2. “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Chi bộ cơ sở” (QĐ 169/QĐ-

HĐKH,SK ngày 19/4/2018 của Hội đồng KHSK thành phố). 

3. “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ dân cư trên địa bàn huyện Ba Vì” (QĐ 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 19/4/2018 của Hội 

đồng KHSK thành phố). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: HCLĐ  hạng Ba (gđ 2007 - 2011) 
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TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

- Năm 2013: CSTĐCS 

- Năm 2014: BKTP, BK Thành ủy 

- Năm 2015: BKTP 

- Năm 2016: CSTĐCS 

- Năm 2017:  BKTP 

* Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: HCĐL hạng Ba 

4.  Ông 

Nguyễn 

Huy Việt, 

Bí thư 

Huyện ủy, 

Chủ tịch 

HĐND 

huyện Gia 

Lâm 

 

Sinh tháng  

5/ 1959 

UBND 

huyện 

Gia Lâm 

Trong những năm qua, đã chủ động, sáng tạo, phát huy sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. 

Về Kinh tế của huyện duy trì phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu thuộc Huyện quản lý tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng bình quân 

11,3%/năm). 

Công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và quản lý trật tự đô thị có nhiều tiến bộ. Tích cực triển khai các dự án xây 

dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với tổng mức đầu tư giai đoạn 2010-2015 là 5.331 tỷ đồng và kế hoạch giai 

đoạn 2016-2020 là 5.670 tỷ đồng. 

Tỷ lệ học sinh tiểu học lên lớp đạt 99%; tỷ lệ học sinh THCS lên lớp đạt 98%; tỷ lệ học sinh THPT tốt nghiệp đạt 98,7%. Có 

58/75 trường học đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 77,33%). Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,9%; tỷ lệ thôn, làng văn hóa đạt 

81,6%; tổ dân phố văn hóa đạt 89,7%. Các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết. Toàn Huyện hiện còn 703 hộ nghèo, 

chiếm 1%. 

Chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp huyện Gia Lâm đảm bảo khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng chỉ đạo của 

Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở được tổ chức cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy 

định; 100% Đại hội các chi, đảng bộ bầu đủ số lượng Ban Chấp hành khóa mới. Chất lượng Ban Chấp hành chi, đảng bộ được 

nâng lên. Về trình độ chuyên môn: Số ủy viên Ban Chấp có trình độ Đại học trở lên đạt 90,7%. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh (Quyết định số 372/QĐ-UBND  ngày 13/6/2016 

của Hội đồng KH, SK TPHN); 

2. Tập trung giải quyết các điểm nóng, tăng cường đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn Huyện (Quyết định số 258/QĐ-UBND  ngày 10/5/2017 của Hội đồng KH, SK TP) 

3. Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm trong giai đoạn 

hiện nay, (Quyết định số 169/QĐ-UBND  ngày 19/4/2018 của Hội đồng KH, SK TP). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2010: HCLĐ hạng Ba (gđ 2005 - 2009) 

- Năm 2011: CSTĐCS; BKTP; 

- Năm 2012: CSTĐCS; BKTP; 

- Năm 2014: CSTĐCS; BKTP; 

- Năm 2015: CSTĐCS; BKTP; 

- Năm 2016: CSTĐCS; BKTP; CSTĐ TP 
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TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

- Năm 2017: CSTĐCS; BKTP; 

* Thành tích tập thể đã được ghi nhận: Năm 2012: HCĐL hạng Ba; năm 2013, 2015, 2016: Cờ TP; Năm 2014, 2017: Cờ CP; 

Năm 2016: HCLĐ hạng Nhất (lần 2). 

III   HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (20 tập thể, 18 cá nhân) 

   Tập thể (20) 

1.  Ban Nội 

chính Thành 

ủy Hà Nội 

 

Tái thành 

lập tháng 

8/2013 

Ban Nội 

chính 

Thành ủy 

Hà Nội 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là trong giai đoạn được tái thành lập tập thể Ban luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao. 

* Thời kỳ từ năm 1969-2013: 

Chủ động tham mưu cho Thành ủy các biện pháp khắc phục những vấn đề cấp bách trước, trong và sau chiến tranh, duy trì trật tự 

trị an, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

Hòa bình lập lại, BNCTU kịp thời tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo xây dựng lực lượng quân đội, công an, khám phá nhiều tổ 

chức, hoạt động của các thế lực thù địch; đặc biệt đã tham mưu thành lập lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc biệt nên số vụ trộm cắp 

giảm mạnh, nhiều vụ trọng án đã được phát hiện và phá án kịp thời. Tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan nội 

chính triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, kịp thời trấp áp các loại tội phạm. Chủ động rà soát, báo cáo, đề xuất Thường trực 

Thành ủy những vụ việc, vụ án liên quan đến nội chính và tham nhũng; giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm tình hình, đôn đốc chỉ 

đạo các vụ án lớn, phức tạp. Tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà 

nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện diễn ra trên địa bàn TP. 

* Thời kỳ từ năm 2013 - nay: 

- Giúp Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 13 Chỉ thị, 15 Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Trung ương, Thành ủy; tham mưu giúp Ban Thường vụ tổng kết, sơ kết 15 Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy. 

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực của 03 Ban chỉ đạo của Thành ủy: 

+ Ban chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về “Nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020”. 

+ Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp của Thành ủy.  

+ Tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trên địa bàn thành phố. 

- Tham mưu kịp thời đối với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xử lý những vấn đề nổi lên về ANCT, TTATXH như: hoạt 

động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc; dự án chặt hạ và thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố; 

việc lợi dụng sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung, cá chết bất thường tại hồ Tây, quận Tây Hồ; chủ động nắm tình hình để 

tham mưu cho Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý những phức tạp phát sinh tại 09 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trước 

khi diễn ra bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tham mưu BTVTU chỉ đạo giải quyết, ổn định tình hình 

ANCT tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức; khu vực bãi rác núi Thoong, Chương Mỹ; bãi rác Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây...  

- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với chức danh một số vị trí lãnh đạo của cơ quan nội chính thành phố. 

- Tiếp công dân và xử lý đơn thư: 
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Từ khi thành lập đến nay, Ban đã thực hiện tiếp 622 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 2909 đơn thư, xử lý 100% đơn thư đã 

tiếp nhận, trong đó: chuyển đơn và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết: 825 đơn, xác minh, nắm tình hình, đôn 

đốc giải quyết 467 đơn. 

- Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị trong cơ quan hàng năm đều dạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2014: Cờ Ban Nội chính TW; BKTP. 

- Năm 2015: Cờ TP; 2BK Ban Nội chính TW; BK Thành ủy. 

- Năm 2016: Cờ TP; BKTP. 

- Năm 2017: Cờ CP. 

2.  Chi cục 

Thủy lợi Hà 

Nội 

 

Sở Nông 

nghiệp & 

PTNT 

Trong giai đoạn năm 2007 - 2017 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực quy hoạch, khai thác, bảo vệ các hệ thống công trình thủy lợi, quy hoạch cấp thoát nước, nước sạch, vệ sinh môi trường nông 

thôn. Hàng năm tổ chức kiểm tra các hệ thống công trình đầu mối, trọng điểm, tổng hợp báo cáo hiện trạng công trình thủy lợi 

trước và sau mùa mưa bão; Tham mưu Thành phố ban hành các văn bản quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy 

lợi trên địa bàn Thành phố, tham mưu ban hành Phương án phòng, chống hạn phục vụ sản xuất vụ đông xuân, tham mưu xử lý các 

trường hợp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi. Do vậy các năm qua đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông 

nghiệp, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Thực hiện rà soát, thẩm định phương án, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu sản phẩm công ích qua phương án đặt hàng, đơn giá theo 

định mức kinh tế kỹ thuật; quyết toán kinh phí đặt hàng của các Doanh nghiệp Thủy lợi, cấp bù miễn thu thủy lợi phí các quận, 

huyện, thị xã. Thẩm định Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tham mưu công tác thu thủy lợi phí theo quy định và trình UBND Thành 

phố phê duyệt, cấp kinh phí diện tích sản xuất nông nghiệp được miễn thu thủy lợi phí; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật áp 

dụng chung để ký hợp đồng đặt hàng đối với các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi. Hàng năm bổ sung, sửa đổi định 

mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế làm cơ sở để quyết toán kinh phí hoạt động của các doanh nghiệp thủy lợi và 

các quận, huyện, thị xã. 

Xác định tuyến chỉ giới và cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với 43 tuyến kênh trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, 

ngăn ngừa lấn chiếm trái phép phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

Chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh, Đoàn cơ sở xuất sắc. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2006: BKCP (gđ 2003 - 2005) 

- Năm 2007: BK Bộ Nông nghiệp 

- Năm 2008: BKTP, BKTP (CĐ) 

- Năm 2010: BKTP, BKTP (CĐ) 

- Năm 2011: BKTP 

- Năm 2012: BKTP (CĐ) 

- Năm 2013: 02 BKTP (CĐ) 

- Năm 2014: 02 BKTP (CĐ) 

- Năm 2015: BKTP (CĐ), BK Bộ NN&PTNT, BKTP 

- Năm 2016: BK Bộ NN&PTNT 



21 

 

TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

- Năm 2017: Cờ TP 

3.  Trung tâm 

Phát triển 

cây trồng Hà 

Nội 

 

Sở Nông 

nghiệp & 

PTNT 

Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2017 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác khảo nghiệm, thực nghiệm, sản 

xuất, duy trì giống gốc cho thành phố. 

Trong 05 năm qua, Trung tâm đã tiến hành khảo nghiệm, thực nghiệm 86 lượt giống cây trồng mới tại các huyện trọng điểm sản 

xuất của Hà Nội gồm: Lúa, đậu tương, lạc, khoai lang, hoa…Kết quả đã bổ sung những giống cây trồng mới có năng suất, chất 

lượng phù hợp với tập quán canh tác, sinh thái và cơ cấu giống cây trồng của Thành phố. 

Tổ chức 370 lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho 174.734 lượt người, xây dựng 120 mô hình cánh đồng lớn tại 86 HTX nông nghiệp 

của 14 huyện ngoại thành. 

Tổ chức thực hiện Đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ chè an toàn giai đoạn 2012 - 2016, cây ăn quả giá trị kinh tế cao giai đoạn 

2012-2016. Kết quả đã phát triển trồng mới được 357 ha chè với những giống mới cho năng suất, chất lượng tốt như LDP1, LDP2, 

Phúc Vân Tiên tại vùng đồi gò tại các huyện Chương mỹ, Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc Oai, phát triển trồng mới, thâm canh, ghép cải tạo 

được 1.521 ha cây ăn quả giá trị kinh tế cao. Xây dựng 07 nhãn hiệu tập thể (01 nhãn hiệu Bưởi đường Quế Dương, 01 nhãn hiệu 

cam canh Kim An, 01 nhãn hiệu bưởi Phúc Thọ, 01 nhãn hiệu bưởi Chương Mỹ, 01 nhãn hiệu Phật Thủ Đắc Sở Hoài Đức, 1 nhãn 

hiệu chuối Cổ Bi, 1 nhãn hiệu chuối Vân Nam). Xây dựng mô hình thâm canh, trồng mới, chăm sóc, ghép cải tạo nhãn chín muộn 

với quy mô 245ha. Giá  trị  kinh tế trong các mô hình thâm canh nhãn chín muộn đạt 250 - 300 triệu đồng/ha/năm. Thực hiện chương 

trình hợp tác Quốc tế 03 bên (Việt Nam - Nhật Bản - Mozambique) về trồng lúa nước tại Mozambique đạt kết quả tốt, năng suất 

giống lúa ngắn ngày đạt 6 tấn/ha, dài ngày đạt 4,1 tấn/ha. 

Chi bộ luôn được xếp loại trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh, Đoàn cơ sở xuất sắc. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

-Năm 2012: BKCP (gđ 2009-2011), Cờ TP 

-Năm 2013: BK Bộ NN&PTNT 

-Năm 2014: BKTP; BK Bộ NN&PTNT 

-Năm 2015: BK Bộ NN&PTNT (CĐ) 

-Năm 2016: Cờ TP 

-Năm 2017: BKTP 

4.  Ban Quản lý 

Công trình 

phân lũ sông 

Đáy 

Hà Nội 

 

 

Sở Nông 

nghiệp & 

PTNT 

Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý, duy tu, bảo 

dưỡng, vận hành hệ thống cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy bao gồm: Đập Đáy, cống Vân Cốc, cống Cẩm Đình, 

cống Hiệp Thuận, kênh dẫn Cẩm Đình-Hiệp Thuận, đưa nước sông Hồng vào sông Đáy môṭ cách chủ đôṇg qua hê ̣thống cống 

Cẩm Điǹh, Hiêp̣ Thuâṇ và kênh dẫn Cẩm Điǹh – Hiêp̣ Thuâṇ để duy tri ̀dòng chảy thường xuyên, làm sống laị dòng sông 

Đáy, đây là Cụm công trình có ý nghĩa đặc biệt luôn sẵn sàng phân lũ sông Hồng vào sông Đáy khi có tình huống lũ sông 

Hồng lên cao đe dọa sự an toàn của Thủ đô và hạ du. Hàng năm, công tác duy tu bảo dưỡng được thực hiện từ đầu tháng 10 

năm trước đến 30/5 năm sau bao gồm các phần việc duy tu, bảo dưỡng, cạo gỉ, sơn, sửa chữa, thay thế các kết cấu thép của 

cụm công trình và kiểm tra bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa hệ thống điện vận hành công trình Đập Đáy, Cống Vân Cốc. 

Tổ chức vận hành định kỳ và diễn tập tổng kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống công trình đập Đáy, thực hiện việc đưa nước 

sông Hồng vào sông Đáy theo phương án đã được phê duyệt. 

Thực hiện tốt công tác tuần tra, bảo vê ̣tuyến kênh dẫn Cẩm Điǹh – Hiêp̣ Thuâṇ, kip̣ thời xử lý các trường hơp̣ vi phaṃ nhỏ 

trên mái kênh, ngăn chăṇ kip̣ thời không để xảy ra các vi phaṃ lớn trên tuyến kênh dẫn Cẩm Điǹh - Hiêp̣ Thuâṇ. 
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Chi bộ luôn được xếp loại trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh, Đoàn cơ sở xuất sắc. 

* Các thành tích đã được ghi nhận:  

- Năm 2013: BKCP (gđ 2010 - 2012), BK Bộ NN&PTNT 

- Năm 2014: Cờ TP 

- Năm 2015: BKTP (CĐ), BK Bộ NN & PTNT, BKTP 

- Năm 2016: BK LĐLĐ TP 

- Năm 2017: Cờ TP, BK Bộ NN&PTNT 

5.  Hội Người 

mù thành 

phố Hà Nội 

 

thành lập 

tháng 

7/1970. 

 

Hội 

Người 

mù thành 

phố Hà 

Nội 

5 năm qua phong trào thi đua của hội phát triển và đổi mới cả về nội dung cũng như hình thức. Hội đã tổ chức nhiều phong trào, 

hoạt động mang tính đặc thù của Thành hội Hà Nội như: Tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 73/KL-TW ngày 

16/6/2010 và hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015; thường xuyên tổ chức các hoạt động và hướng 

dẫn các tổ chức thành viên khảo sát, động viên người khiếm thị trên địa bàn tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội; đã có trên 100 

lượt cán bộ, hội được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. 

Những phong trào đã lan tỏa như: “Hai vượt, bốn rèn, năm phấn đấu”, “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng hòa 

nhập cộng đồng”; phong trào “Người khiếm thị với phát triển kinh tế gia đình”; phong trào “Thanh niên khiếm thị làm chủ tương 

lai”..., Thành hội tích cực triển khai các hoạt động và phối hợp Thành đoàn tổ chức Festival “Niềm tin và ánh sáng” lần thứ 2, 3; 

liên hoan văn nghệ “Hà Nội mùa thu - vang mãi niềm tự hào” nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô; đặc biệt là tổ chức hội thảo 

“60 năm Tàn nhưng không phế - ánh sáng dẫn đường cho người khiếm thị” Đây là chương trình triển khai việc học tập và làm theo 

tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung mới, thu hút được sự tham gia tích cực đông đảo của cán bộ, đảng viên 

và người khiếm thị tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên và tăng 

cường việc hoà nhập cộng đồng của người khiếm thị. Tổng số vốn quản lý năm 2013 là 4 tỷ đồng, năm 2014 là 6 tỷ đồng, năm 

2015 là trên 10 tỷ đồng, năm 2017 thành phố phân bổ cho Hội 5 tỷ đồng đã giải ngân xong, đến nay Thành hội đang quản lý trên 

32 tỷ, không có vốn tồn đọng, hoàn trả cho ngân hàng cả gốc, lãi đúng hạn. Đến nay, toàn Thành hội đã quy tụ được gần 7000 hội 

viên tham gia sinh hoạt tại 30 quận, huyện, thị hội và 01 chi hội trường Nguyễn Đình Chiểu trong đó có gần 400 chi hội trực thuộc 

các quận, huyện, thị hội. 

- Tổ chức Đảng từ năm 2013 đến 2017 đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2008: HCĐL hạng Nhì; BKTP 

- Năm 2009: BKTP 

- Năm 2010: BKTP 

- Năm 2013: BKTP 

- Năm 2014: BKTP; BK Bộ TT và TT(CĐ), BK Bộ LĐTBXH (CĐ) 

- Năm 2015: BK TP 

- Năm 2016: BK TP; BK TW Hội. 

- Năm 2017:  Cờ TP; Cờ TW Hội. 

6.  Hội Người 

cao tuổi 

Hội 

Người 

tuổi 

Toàn thành phố có 584/584 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội cơ sở. Tổng số Hội viên người cao tuổi toàn thành phố có 

879.796 người; có 75.279 người cao tuổi đang tham gia công tác xã hội  (Đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học, phòng 

chống tội phạm, hòa giải). Có 6117 CLB thu hút 188.828 người cao tuổi tham gia sinh hoạt thường xuyên 
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thành phố 

Hà Nội 

 

thành lập 

tháng 

12/2013 

thành phố 

Hà Nội 

Đã phối với Sở LĐTBXH tham mưu Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo QĐ số 1533 của Thủ 

tướng Chính phủ; đã xây dựng được 12CLB; phối hợp với ngành y tế, TDTT tổ chức tư vấn, hướng dẫn nâng cao kiến thức 

chăm sóc sức khỏe, luyện tập TDTT, phòng bệnh, chữa bệnh, tổ chức khám mắt, chữa mắt miễn phí. Phối hợp với MTTQ đề 

xuất giải quyêt, hỗ trợ, sửa chữa 1792 nhà cho gia đình người cao tuổi nghèo và gia đình chính sách; đã có 100% Hội NCT 

cơ sở đã xây dựng được quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; đồng thời vận động con cháu có sổ tiết kiệm phụng dưỡng 

ông bà, cha mẹ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy tiềm năng trí tuệ, kinh nghiệm của NCT góp 

phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đóng góp có hiệu quả vào việc xây dựng chương trình đề 

án vận động hiến đất, mở đường giao thông trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bảo vệ môi trường” 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2011: BKCP (gđ 2007 - 2011); BKTP; 

- Năm 2012: BKTP 

- Năm 2013: BKTP. 

- Năm 2014: BKTP 

- Năm 2015: BK TP 

- Năm 2016: Cờ TP 

- Năm 2017:  BKTP 

7.  Trung tâm 

Bồi dưỡng 

chính trị 

quận Hoàng 

Mai  

 

thành lập 

tháng 

02/2004 

UBND 

quận 

Hoàng 

Mai 

Trong những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã luôn nỗ lực, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã làm tốt việc bồi dưỡng, đào tạo lý luận nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong 

toàn quận. Làm tốt việc bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng, tổ chức thông tin thời sự, chính sách khoa học kỹ thuật cho đội 

ngũ báo cáo viên cơ sở. Trong 5 năm trung tâm đã tổ chức tổng số 267 lớp  bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng các lớp về 

nghiệp vụ cho 45.945 lượt học viên. Hàng năm việc mở lớp đào tạo và đào tạo các học viên đều đạt và vượt chỉ tiêu Thành 

phố giao trung bình từ  20 - 25%. Ngoài ra Trung tâm còn phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Văn phòng Quận uỷ 

triển khai các Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương, các chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác của Thành phố, của 

quận đến các cán bộ đảng viên trong quận. Triển khai tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh” nhằm nâng cao giáo dục nhân phẩm, nếp sống của nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong quận. 

Nội bộ đoàn kết, 100% CBCC gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ 

đảng 5 năm liên tục (2013 - 2017) được công nhận trong sạch vững mạnh. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2009: BKCP (gđ 2006 - 2008); BK Thành ủy; GK Ban Tuyên giáo TU (CĐ) 

- Năm 2011: BK Thành uỷ 

- Năm 2012: BK Thành uỷ 

- Năm 2013: BK Thành uỷ 

- Năm 2014: BK Thành uỷ 

- Năm 2015: BK Thành uỷ 

- Năm 2016: TT LĐTT 

- Năm 2017: Cờ TP 
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8.  Ban Tuyên 

giáo Quận 

ủy Long 

Biên 

 

UBND 

quận 

Long 

Biên 

Trong 05 năm (từ 2013 - 2017), Ban Tuyên giáo Quận ủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham mưu tổ chức 

được 251 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết các cấp với 110.134/111.638 lượt học viên tham gia đạt tỷ lệ 98,6%. Tổ chức thành 

công Hội thi “Báo cáo viên giỏi quận Long Biên năm 2017” với đối tượng dự thi là cán bộ chủ chốt cơ sở. Đa dạng hoá các hình 

thức tuyên truyền, khai thác có hiệu quả cổng TTĐT quận và 14 phường. Trong 5 năm qua Ban Tuyên giáo Quận uỷ đã phê 

duyệt và đăng tải 11.850 tin, bài trên cổng TTĐT quận. Cổng TTĐT phường có 21.391 tin, bài được đăng tải phục vụ công tác 

tuyên truyền. Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân; Đưa việc “Học tập làm theo tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình hành động, kế hoạch công tác, chương trình toàn khoá của cấp uỷ gắn với thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Đặc biệt duy trì nền nếp việc tổ chức học tập chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và 

giáo viên các trường học trên địa bàn quận. Trong 5 năm, đã trực tiếp tổ chức cho trên 13.700 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên 

(kể cả hợp đồng) các trường mầm non, tiểu học, THCS, Trung học dạy nghề, THPT. Tính từ năm 2013 đến tháng 2 năm 2018, 

quận đã phát hành tổng số 20.000 cuốn; cấp phát hơn 71.284 cuốn tài liệu của TW, thành phố. Tổng hợp đầy đủ, kịp thời những 

vấn đề báo chí phản ánh liên quan tới quận và cơ sở. Tham mưu ban Thường vụ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác 

minh và trả lời báo chí công khai; giám sát và quy trách nhiệm đến cùng việc trả lời báo chí của các đơn vị, địa phương. Nội bộ 

đoàn kết, Chi bộ đảng 5 năm liên tục (2013 - 2017) được công nhận trong sạch vững mạnh. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

Năm 2013: BKCP (gđ 2010 - 2012), Cờ TP 

Năm 2014: BKTP 

Năm 2015: TTLĐXS, BK Thành ủy 

Năm 2016: BKTP 

Năm 2017: BK Thành ủy 

9.  Văn phòng 

HĐND và 

UBND 

quận Long 

Biên 

 

UBND 

quận 

Long 

Biên 

Trong 6 năm qua (2012 - 2017), Văn phòng HĐND & UBND quận đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ được giao. 

Tham mưu các kế hoạch, báo cáo, đôn đốc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo 

UBND quận đảm bảo tiến độ và chất lượng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ hành chính, văn phòng. Từ năm 2012 đến năm 2017, 

trung bình mỗi năm, Văn phòng HĐND&UBND quận phát hành hơn 20.000 văn bản của HĐND, UBND quận, tiếp nhận, xử 

lý gần 8.000 văn bản đến. Thường xuyên đăng tải cập nhật văn bản trên Cổng TTĐT quận, đính chữ ký điện tử 100% văn bản 

khi phát hành. Tham mưu UBND quận triển khai các mô hình Cơ quan điện tử, Bộ phận Một cửa chuẩn, mô hình trường học 

điện tử tại các phường, các trường trên địa bàn, được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Tham mưu UBND quận triển khai, 

xây dựng Mô hình Bộ phận Một cửa chuẩn, tiến tới các tiêu chí thân thiện, gần dân; triển khai các phần mềm ứng dụng  trong 

công tác giải quyết TTHC và tiếp dân. Đến nay, 100% hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền được thực hiện theo đúng quy 

trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Tỷ lệ  hồ sơ giải 

quyết đúng hạn cấp quận đạt 99.87%. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ làm thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 do thành phố giao bước đầu mang lại hiệu quả và được nhân dân phản hồi tích cực, 100% hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 được giải quyết đúng hạn. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, Chi bộ liên tục 5 năm liền (2012 - 2017) đạt trong 

sạch vững mạnh. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2011: BKCP (gđ 2008-2010), BKTP 

- Năm 2012: TTLĐTT 
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- Năm 2013: TTLĐTT 

- Năm 2014: TTLĐTT 

- Năm 2015: TTLĐXS 

- Năm 2016: BKTP 

- Năm 2017: Cờ TP. 

10.  Phòng Tư 

pháp huyện 

Mỹ Đức 

UBND 

huyện 

Mỹ Đức 

Trong 5 năm qua đã tham mưu có hiệu quả cho UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo thẩm quyền: Tổ chức 

được 4.350 hội nghị với 275.120 lượt người tham dự; phát thanh 46.987 buổi; đã cấp phát cho các xã, thị trấn trên 100.045 cuốn 

sách pháp luật, cấp phát 191.207 tờ rơi, tờ gấp; căng, treo, kẻ, vẽ hàng nghìn băng zôn, khẩu hiệu. 

Trong công tác hòa giải cơ sở: Tổng số vụ việc thụ lý: 1.538 vụ; hòa giải thành: 1.394 vụ, đạt tỷ lệ 90,6%. Công tác kiểm tra, 

rà soát văn bản: đã phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện rà soát, kiểm tra, thẩm định 23.524 văn bản là Nghị quyết 

HĐND huyện, Chỉ thị, Quyết định của UBND huyện, trong đó có: 45 văn bản quy phạm pháp luật và 67 văn bản có chứa quy 

phạm pháp luật. Hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành tự kiểm tra, rà soát việc ban hành văn bản với tổng số là 32.195 văn bản, 

trong đó có 154 văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành. 

Công tác chứng thực: Tiếp nhận và giải quyết 448.834 bản sao chứng thực từ bản chính, 1.347 vụ việc chứng thực chữ ký..., 

cấp 33.537 bản sao từ sổ gốc. Tổng thu lệ phí 2.075.719.000 đồng. 

Trong những năm qua từ năm 2012 đến nay, Phòng Tư pháp luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

UBND huyện tặng danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc”. 

Chi bộ Phòng Tư pháp luôn được công nhân “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

Năm 2012: BKCP (gđ 2009 - 2011); TT LĐSX; BKTP (CĐ); 

Năm 2013: Cờ Thành phố; 

Năm 2014: Cờ Thành phố; 

Năm 2015: BKTP; 01 BKTP (CĐ) 

Năm 2016: BKTP(CĐ); 

Năm 2017: BKTP 

11.  Nhân dân 

và cán bộ 

thị trấn Kim 

Bài, huyện 

Thanh Oai 

 

 

UBND 

huyện 

Thanh 

Oai 

Là trung tâm kinh tế chính trị của huyện Thanh Oai. dân số: 7431 khẩu, 2142 hộ. Trong 05 năm qua, tăng trưởng bình quân 

12% /năm; nông nghiệp: 9,9 %; thương mại dịch vụ và thu nhập khác: 74,3%. công nghiệp và xây dựng: 15,8%. Thu nhập 

bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm tăng 135% so với năm 2013. Qui hoạch 47 ha rau an toàn đem lại hiệu quả 

kinh tế gấp 5-7 lần trồng lúa. 2 ha để gieo trồng sản xuất rau công nghệ cao. 100% đường nội thị đều được bê tông hoá; 3 

thôn, 1 phố  đều có nhà văn hóa, 3 trường học đều xây dựng khang trang không còn phòng học cấp 4. Có 3 trường học đạt 

chuẩn quốc gia, Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%; tỷ lệ thôn (làng), tổ dân phố văn hóa: 4/4 đạt 100%; cơ quan đơn vị văn hóa 6. Tham gia các 

giải thể thao thành tích cao đạt 715 huy chương các loại. Tỷ lệ học sinh Tiểu học lên lớp đạt 99%; tỷ lệ học sinh THCS lên 

lớp 98%. Tỷ suất sinh thô giảm còn 12,04%o; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 7,7%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành 

giảm còn 0,5%, xây mới 27 nhà, sửa chữa 14 nhà. Phong trào khuyến học, khuyến tài được phát động tới từng khu dân cư 

trong toàn thị trấn và được nhân dân hưởng ứng tích cực. Trạm y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ người dân, không để 

xảy ra dịch bệnh. Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách. 
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- Công tác an ninh - quốc phòng: Đăng ký tuổi 17 đều đạt 100%, gọi khám tuyển quân nhập ngũ hoàn thành 100%. Công tác 

an ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị. Duy trì hoạt động phát động phong trào 

“Quần chúng tham gia giữ gìn an ninh Tổ quốc”. Công tác giải quyết đơn thư được chú trọng kịp thời. 

- Công tác xây dựng Đảng; từ năm 2012 đến nay đều được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các đoàn thể đều được 

công nhận đơn vị vững mạnh, xuất sắc. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: BKCP (gđ 2010 - 2012); Cờ TP 

- Năm 2013: BKTP 

- Năm 2014: Cờ CP; Cờ TP; BKTP (CĐ); 

- Năm 2015: Cờ TP; BKTP (CĐ); 

- Năm 2016: BKTP; 

- Năm 2017: TTLĐSX; BK Bộ LĐTB&XH. 

12.  Văn phòng 

Huyện ủy 

Thanh Trì 

UBND 

huyện 

Thanh 

Trì 

Trong 5 năm qua, đã phối hợp với các ban Đảng, các ngành, đoàn thể của huyện thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy 

soạn thảo 5.299 loại văn bản. Trực tiếp biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện khóa XXIII; Chủ động tham mưu triển khai 

sớm nhất 8 chương trình công tác của BCH Đảng bộ Thành phố gắn với 5 chương trình công tác của BCH Đảng bộ huyện 

khóa XXIII; tham mưu phục vụ kịp thời Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020), bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021); công tác triển khai trật tự đô thị, trật tự công cộng, cải tạo môi trường vào cuối tuần 

trên địa bàn huyện; lễ công bố quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới… đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ. Đã tiếp 

246 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 435 đơn thư, kịp thời tham mưu lãnh đạo chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm 

quyền. Qua theo dõi, tỷ lệ giải quyết đơn của các cơ quan đạt 90%. Huyện không có đoàn khiếu kiện đông người, vượt cấp 

lên trung ương và thành phố. 

Tiếp nhận và xử lý kịp thời trên 10.000 lượt văn bản đi - đến của Huyện ủy, không có trường hợp nào mất mát hoặc thất lạc 

công văn. Công tác lưu trữ thực hiện đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu tra cứu tài liệu của các đơn vị.  

* Các thành tích được ghi nhận: 

- Năm 2012: BKCP (gđ 2009 - 2011); Cờ TP; BK Thành ủy; 

- Năm 2013: BKTP; 

- Năm 2014: TT LĐXS; 

- Năm 2015: TT LĐXS; BK Thành ủy; 

- Năm 2016: Cờ TP 

- Năm 2017: BKTP 

13.  Hội Cựu 

Thanh niên 

xung phong 

huyện Mê 

Linh 

 

UBND 

huyện 

Mê Linh 

- Trong 5 năm chỉ đạo phong trào thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; 

công tác tổ chức xây dựng hội luôn thực hiện tốt. Công tác kiểm tra nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. không có đơn thư, 

là huyện duy nhất của Thành phố không có khiếu kiện. 

Đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử; hiện nay, toàn huyện đã giải quyết được 98% cựu TNXP được hưởng chế độ theo Quyết 

định 40 của Chính phủ và 98% cựu TNXP được hưởng chế độ BHYT cho QĐ 290 của Chính phủ. Số còn lại đã hoàn tất hồ sơ. 

Đã có 100% Hội viên được nhận kỷ niệm chương TNXP. 
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thành lập 

tháng 5/2008 

Chăm lo đến hoàn cảnh của từng hội viên, xây được 17 căn nhà tình nghĩa, tặng 7 xe lăn và 50 sổ tiết kiệm, 1970 lượt hội 

viên được nhận quà với số tiền là trên 500 triệu đồng. Khám bệnh, phát thuốc miễn phí là 720 lượt hội viên. Đã tặng 50 gia 

đình liệt sỹ 50 suất quà trị giá 15 triệu đồng. Tặng cho các thương binh và người bị nhiễm chất độc da cam 50 suất quà trị giá 

10 triệu đồng. 

Thực hiện phong trào gia đình cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm giàu kinh tế để thoát nghèo luôn được các cấp Hội 

đặc biệt quan tâm. Có nhiều sáng tạo, những mô hình mới để động viên các xã, thị trấn cùng với các hộ làm kinh tế giỏi, giúp 

đỡ các gia đình kinh tế còn khó khăn: Năm 2012, huyện có 15 gia đình nghèo và 17 gia đình cận nghèo, hiện nay trong chỉ 

còn 4 hộ Hội viên nghèo và 5 hộ cận nghèo. Hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động: Toàn huyện có 28 gia 

đình hiến 1520 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. 

* Các thành tích đã được ghi nhận 

- Năm 2013: BKCP (gđ 2008 - 2012); Cờ TP 

- Năm 2014: Cờ TP; Cờ TW Hội Cựu TNXP VN; 

- Năm 2015: Cờ TW Hội Cựu TNXP VN; 

- Năm 2016: Cờ TP; 

- Năm 2017: Cờ TP. 

14.  Hội Đông y 

huyện 

Chương Mỹ 

 

thành lập 

tháng 

01/1958 

UBND 

huyện 

Chương Mỹ 

Trong 5 năm qua, Hội Đông y huyện Chương Mỹ đã tham gia nhiều cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện phát động. Tham gia vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được 55.730.000 đồng; tặng quà kết hợp với Hội Chữ Thập 

đỏ huyện được 90.815.000 đồng. 

Trong những năm qua, Hội đã trồng và củng cố 32 vườn thuốc cũ; phát động phong trào thi đua “giỏi chuyên môn, tốt về đạo 

đức”, phong trào “trồng dược liệu trong nhân dân”, “đông y không có con em mắc tệ nạn xã hội”, “thực hiện tang văn minh 

tiến bộ”. 

Năm 2015, Hội Đông y huyện được chọn tổ chức Đại hội điểm của Thành phố, nhiệm kì 2015 - 2020. Phong trào thi đua phát 

động trồng dược liệu sạch trong nhân dân có sức lan tỏa lớn, tổng diện tích trồng lên đến 50 ha, cho thu hoạch với năng suất 

cao. Đặc biệt, trồng mới thêm được 1.850 m2  gối hạc củ thay xích thược, nhân rộng 10 ha mô hình cây trồng ở Cẩm Thủy - 

Thanh Hóa. Từ năm 2012 đến nay, tổ chức 1 buổi hội thảo bệnh lý cấp huyện, 08 buổi hội thảo, hội chuẩn cấp cơ sở. Xuất 

bản tập thơ thuốc đông y, 500 cuốn “Y học Chương Mỹ chân tàng”, tập “Dược liệu Chương Mỹ”, in 500 đĩa CD về các loại 

dược liệu để giúp nhân dân hiểu biết thêm và có trách nhiệm bảo tồn, phát triển các loài cây thuốc quý.  

* Các thành tích được ghi nhận 

- Năm 2012: BKCP (gđ 2009 - 2011); Cờ TP. 

- Năm 2013: Cờ TP. 

- Năm 2014: Cờ TP. 

- Năm 2015: Cờ TP; BK TW Hội Đông y VN 

- Năm 2016: BK TW Hội Đông y VN; 

- Năm 2017: BK TW Hội Đông y VN; 
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15.  Ủy ban 

Kiểm tra 

Huyện ủy 

Phúc Thọ 

UBND 

huyện 

Phúc Thọ 

- Trong 5 năm qua, UBKT đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 121 tổ chức đảng và 10 cấp uỷ viên; giám 

sát theo chuyên đề 16 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 21 tổ chức đảng và 53 đảng 

viên, kiểm tra 137 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối 

với 14 tổ chức; giám sát chuyên đề đối với 14 tổ chức đảng và 21 cấp ủy viên; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện công tác quản lý và sử dụng tài chính Đảng đối với 17 tổ chức đảng; Cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ 

luật đối với 2 tổ chức đảng và 154 đảng viên; tiếp nhận phân loại giải quyết xong 96 đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan 

đến tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện được đổi mới, chất lượng và hiệu quả. Các 

cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng việc lãnh đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, có 

trọng tâm, trọng điểm, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha; hạn chế 

tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cổ vũ, biểu dương những 

tổ chức đảng và đảng viên có thành tích cao. Từ đó, đã thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng 

bộ; giúp sự lãnh đạo của Huyện uỷ được sâu sát, toàn diện và hiệu quả hơn. Nội bộ đoàn kết, chi bộ liên tục trong sạch vững 

mạnh, các đoàn thể VMXS. 

* Các thành tích đã được ghi nhận 

- Năm 2013:  BKCP (gđ 2010-2012); TTLĐXS 

- Năm 2014: BKTP. 

- Năm 2015: BK Thành ủy 

- Năm 2016: TTLĐXS 

- Năm 2017: Cờ TP, BK TP 

16.  Ban Tuyên 

giáo Huyện 

ủy Phúc Thọ 

UBND 

huyện 

Phúc Thọ 

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động, sáng tạo trong cách thức tổ chức thực hiện góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 

kết quả nổi bật: Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển 

mới; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; sự nghiệp văn hóa - thông tin tiếp tục phát triển; phúc lợi, an sinh xã hội được 

đặc biệt quan tâm; chất lượng hệ thống chính trị được tăng cường. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, an ninh trật 

tự được giữ vững. Quan hệ hợp tác, đối ngoại được mở rộng. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần 

của nhân dân không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Các sự 

kiện chính trị, văn hóa, xã hội được tổ chức công phu, sáng tạo, có chiều sâu, được dư luận đánh giá cao, nhân dân đồng tình 

ủng hộ. 

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương, định hướng,  mục tiêu và những giải 

pháp cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được sáng tỏ, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận của xã hội 

với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. 

Nội bộ đoàn kết, chi bộ liên tục trong sạch vững mạnh. 

* Các thành tích đã được ghi nhận 
- Năm 2012: BKCP (giai đoạn 2009-2011); BKTP 

- Năm 2013: TTLĐXS 

- Năm 2014: BK Thành ủy 
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- Năm 2015: Cờ TP, BK Thành ủy 

- Năm 2016: TTLĐXS 

- Năm 2017: BKTP 

17.  Công ty cổ 

phần FPT 

 

thành lập 

tháng 

9/1988 

 

Công ty 

Cổ phần 

FPT 

- Là doanh nghiệp dịch vụ Công nghệ thông tin lớn nhất và đứng trong TOP đầu các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam với tổng 

số nhân lực hiện tại là 32.092 người và có hệ thống chi nhánh, văn phòng tại 63/63 tỉnh, thành trên cả nước. Trong thời gian 

qua, đặc biệt là giai đoạn 2003 - 2017, FPT đã phát triển thành Công ty dịch vụ CNTT số 1 Việt Nam và là đối tác tin cậy 

triển khai hạ tầng CNTT cho hầu hết các lĩnh vực kinh tế quan trọng, các tập đoàn lớn của Việt Nam. Công ty đã ghi dấu ấn 

đặc biệt xuất sắc trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tiên phong trong các lĩnh 

vực Công nghệ thông tin - Truyền thông trọng điểm của Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước như: tiên phong trong lĩnh vực Internet, tạo đột phá trong phát triển Internet tại Việt Nam; dẫn đầu trong lĩnh 

vực tích hợp hệ thống, giúp triển khai hệ thống CNTT tổng thể cho các lĩnh vực xương sống của nền kinh tế đất nước; là nhà 

phân phối và bán lẻ sản phẩm CNTT hàng đầu; tích cực đổi mới công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; góp phần 

tích cực thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử....  

- Kết quả SXKD qua các năm tăng trưởng mạnh: Doanh thu năm 2009 đạt 18.742 tỷ đồng; năm 2017 đạt 43.845 tỷ đồng; Lợi 

nhuận sau thuế năm 2009 đạt 1.406 tỷ đồng, năm 2017 đạt 3.528 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước năm 2009 đạt 3.060 tỷ 

đồng, năm 2017 đạt 6.449 tỷ đồng, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước; Thu nhập bình quân năm 2009 đạt 5,9 triệu đồng, 

năm 2017 đạt 11,9 triệu đồng; Hoạt động xuất khẩu phần mềm thu về số lượng lớn ngoại tệ cho đất nước, riêng giai đoạn 

2010 - 2016 là khoảng 1 tỷ USD; Chi cho các hoạt động xã hội năm 2009 đạt 20 tỷ đồng, năm 2017 đạt 36 tỷ đồng; Hàng 

năm FPT tạo ra khoảng 5.000 việc làm mới. 

- Công tác xã hội từ thiện: Trong giai đoạn 2012 - 2016, Tập đoàn đã chi 197,8 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Từ năm 

2010, FPT cũng đã chọn ngày 13/3 hàng năm là ngày “FPT vì cộng đồng”, trong ngày này, FPT cùng CBNV thực hiện hàng 

loạt các hoạt động tình nguyện tại nhiều địa phương trên toàn quốc như hiến máu nhân đạo, trao học bổng, trao tặng quà cho 

bệnh nhi khó khăn, trao tặng tủ sách cho các trường…..Đã trao tặng hàng trăm tủ sách cho các trường tiểu học và trung học 

cơ sở, hiến tặng 11.672 đơn vị máu (tương đương gần 3.000 lít máu), hỗ trợ hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn. FPT đã trao 

1.671 xuất học bổng với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập xuất 

sắc… 

- Là công ty cổ phần tư nhân có vốn sở hữu của nhiều thành phần kinh tế, trong đó có sở hữu nước ngoài, Đảng bộ công ty đã 

luôn đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh của tập thể trong việc triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của 

Đảng pháp luật của Nhà nước, luôn dẫn đầu trong khối các doanh nghiệp tư nhân về công tác Đảng. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2003: HCLĐ hạng Nhất (gđ 1998 - 2002), BK TP Hồ Chí Minh (CĐ); BK Tổng LĐLĐ VN  

- Năm 2004: BK TP (CĐ);  

- Năm 2005: BK TP; 02 BK TP (CĐ); BK Bộ Thương mại 

- Năm 2006: BK TP (CĐ) 

- Năm 2007: BK Bộ GD&ĐT 

- Năm 2010: BKTP (CĐ) 

- Năm 2011: BK Bộ TT&TT, BK TW Đoàn 
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- Năm 2012: Cờ TP (Công ty CP Viễn thông FPT); BK Bộ LĐ-TBXH 

- Năm 2014: BK Bộ TT&TT; Cờ UBND TP Hồ Chí Minh (Công ty Phần mềm FPT); 

- Năm 2015: BK Bộ TT&TT; BK Bộ LĐTBXH; BKCP (Công ty FPT Nhật bản) 

- Năm 2016: BK Bộ KHCN 

- Năm 2017: Cờ CP;  BK Bộ TT&TT; BKCP (Trường Đại học FPT) 

18.  Trường Bồi 

dưỡng cán 

bộ giáo dục 

Hà Nội 

 

thành lập 

tháng 4/1968 

 

 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Với tổng số CBGVNV: 55 người, trong đó biên chế: 47 người và hợp đồng 68 là 08 người; Chi bộ nhà trường có 30 đảng viên. Từ 

năm học 2012 - 2013 đến năm học 2016 - 2017, nhà trường luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhà trường 

luôn chú trọng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 

năng sư phạm, đặc biệt các giáo viên mới về trường hòa nhịp và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; đã tổ chức 

được 3.678 lớp chuyên đề, với 178.429 học viên (tương đương 327.537 lượt học viên). Bồi dưỡng theo chương trình (dài ngày) 

được 69 lớp với 2.519 học viên; đã cử 08 giáo viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ tiến sỹ trở lên. 

Hoạt động thi giáo viên dạy giỏi và viên chức giỏi: được 1 giải Nhất, 2 giải Ba cấp thành phố, 1 giải Khuyến khích cấp quốc 

gia thi thiết kế bài giảng Elearning; 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cấp thành phố thi giáo viên dạy giỏi; 1 giải Nhất cấp 

thành phố thi nhân viên thư viện giỏi; 2 giải Nhì cấp thành phố thi kỹ năng CNTT. 

Công tác NCKH, viết SKKN: có 104 SKKN của các Khoa, Phòng, Trung tâm được lựa chọn gửi lên HĐKH của trường, trong đó 

có 66 SKKN được xếp loại A và gửi lên HĐKH của Ngành; tổ chức thành công 08 hội thảo khoa học. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm học 2012-2013: TTLĐXS, BKCP (gđ năm học 2008-2009 đến 2012-2013) 

- Năm học 2013-2014: TTLĐXS 

- Năm học 2014-2015: TTLĐTT 

- Năm học 2015-2016: TTLĐXS 

- Năm học 2016-2017: Cờ TP, BKTP (CĐ) 

19.  Phòng Tài 

chính Hành 

chính sự 

nghiệp 

 

thành lập 

tháng 

01/2017 

Sở Tài 

chính 

Thành lập ngày 1-1-2017 trên cơ sở hợp nhất phòng phòng Hành chính sự nghiệp và phòng Giao thông đô thị thuộc Sở Tài 

chính. Với chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước 

của các cơ quan hành chính; trong 5 qua, đã tham mưu thực hiện rà soát, tổng hợp kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 

tạm dừng mua sắm tài sản, sửa chữa trụ sở nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; 

chủ động phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể chỉnh trị - xã hội trong  công tác xây dựng dự toán thu - 

chi ngân sách đảm bảo chính xác, đúng quy định; phối hợp thẩm tra phương án đặt hàng, thẩm tra dự toán; thực hiện việc tiết 

giảm chi phí đặt hàng các dịch vụ đô thị theo quy định. Đã chủ trì, phối hợp tham mưu trong xây dựng cơ chế, chính sách 

trong các lĩnh vực quản lý để trình thành phố xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều cơ chế, chính sách về 

tài chính, ngân sách thực hiện trên địa bàn. Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự 

chủ các đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và 

cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục 

đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiểu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.  

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: BKTP, BK Bộ Tài chính 

- Năm 2014: BKCP (giai đoạn 2011 - 2013), Cờ TP 
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- Năm 2015: BKTP 

- Năm 2016: BKTP 

- Năm 2017: Cờ TP 

20.  Câu lạc bộ 

Thăng Long 

thành lập 

12/1978 

Sở Nội 

vụ 

Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã  tổ chức 1.175 buổi sinh hoạt có chất lượng cao, thu 

hút được 160.000 lượt hội viên tham gia. Trung bình một năm tổ chức được 220 - 230 buổi sinh hoạt tập trung thu hút trên 30.000 

lượt hội viên tham dự. Tổ chức 10 cuộc hội thảo, tọa đàm đóng góp ý kiến với Trung ương và thành phố Hà Nội, như Hội thảo góp 

ý xây dựng dự thảo Hiến pháp, xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành 

phố lần thứ XV, XVI, Hội thảo thực hiện các Nghị quyết TW 4, 5, 6 khóa XII… Tổ chức 60 buổi tư vấn, khám sức khỏe miễn phí 

cho các hội viên. Tổ chức 15 buổi xem phim, 10 buổi xem kịch, sinh hoạt thơ hàng tháng, 40 buổi thăm quan dã ngoại và hàng 

trăm chuyến du lịch ngắn ngày. Các hoạt động được tổ chức và duy trì đều đặn có hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh 

chính trị trên địa bàn thành phố, chăm sóc đời sống tinh thần, sức khỏe cho hội viên và có tạo được sự lan tỏa ảnh hưởng kinh 

nghiệm hoạt động đến các Câu lạc bộ hưu trí các tỉnh, thành khác trên cả nước. 

* Các thành tích đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: HCĐL hạng Ba (QĐ 2220/QĐ-CTN ngày 15/11/2013) 

- Năm 2014: BKTP 

- Năm 2015: BKTP 

- Năm 2016: Cờ TP 

- Năm 2017: Cờ TP 

   Cá nhân (18) 

1.  Ông Trịnh 

Huy 

Thành, Bí 

thư Đảng 

ủy Khối 

Công 

nghiệp Hà 

Nội. 

 

Sinh tháng 

8/1962 

Đảng ủy 

Khối 

Công 

nghiệp 

Hà Nội 

Từ năm 2012 đến nay, với cương vị Bí thư Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội, Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội luôn có nhiều 

đổi mới, sáng tạo trong lao động, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Triển khai 

học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng không ngừng được đổi mới; việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị 

quyết, kết luận của Trung ương, thành phố và khối đến 100% các tổ chức cơ sở đảng, đạt tỷ lệ đảng viên tham dự 95% - 98%. 

Đã chỉ đạo thành lập mới 31 TCCSĐ ngoài khu vực nhà nước, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện 

đầy đủ, chặt chẽ tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp theo tinh thần Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về 

chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, với cách làm khoa học nên đã bảo đảm chính sách, việc làm cho 

người lao động; hạn chế thất thoát tài sản của nhà nước, không gây mất ổn định về mặt tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và 

người lao động. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình 01 “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong khối, thực hiện 

cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’; sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình, các đơn vị trong khối đã 

ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế trị giá trên 1010,25 tỷ đồng; Các trường đại học, cao đẳng trong khối đã ký kết thực hiện gần 

90 hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới giữa trường với trường, trường với 

viện nghiên cứu và doanh nghiệp về nhiều lĩnh vực cấp thiết, quan trọng đáp ứng kịp thời đòi hỏi của nhu cầu thị trường. 

Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân thuộc khối du lịch HN, Biên bản họp Hội đồng 

KH&SK cấp thành phố ngày 03/01/2013, của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.  
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2. Đổi mới hoạt động của tổ chức đảng trong tổng công ty trực thuộc Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội (QĐ số 169/QĐ-HĐKH,SK 

ngày 19/4/2018 của Hội đồng KH, SK TPHN) 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: CSTĐCS; BKCP (gđ 2007-2011); BKTU (CĐ) 

- Năm 2013: CSTĐCS; 

- Năm 2014: CSTĐCS, BKTP; 

- Năm 2015: CSTĐCS, 02 BK Thành ủy; 

- Năm 2016: CSTĐCS, BKTP, CSTĐTP; 

- Năm 2017: CSTĐCS, BKTP 

* Thành tích của tập thể được ghi nhận: 

Năm 2013 BKCP, năm 2014 Cờ TP, năm 2015 BKTP, năm 2016 HCLĐ hạng nhất, năm 2017 Cờ TP. 

2.  Ông Khuất 

Văn Thành 

Giám đốc 

Sở Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội Hà Nội 

 

Sinh tháng  

9/1959 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh và 

xã hội 

Từ năm 2013 đến nay, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác chỉ đạo điều 

hành các lĩnh vực thuộc sở. Công tác lao động, người có công và xã hội luôn đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo 

an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 593.531 ngýời, ðào tạo 

nghề cho 614.992 lýợt ngýời, cai nghiện cho 11.136 ngýời, số hộ giảm nghèo ngày càng tãng, tỷ lệ hộ nghèo cuối nãm 2014 là 

1,91% thì đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,69%. Thực hiện chế độ chính sách cho người có công luôn đảm bảo đúng 

đủ, kịp thời, chăm lo đời sống người có công đẩy đủ cả vật chất và tinh thần. Công tác cải cách hành chính đặc biệt được quan tâm, 

chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Sở liên tục rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục 

theo hướng phù hợp với quy định của pháp luật, đơn giản, nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức và nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý. Tổ chức thành công các hoạt động trọng điểm: Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu hàng năm 

đảm bảo an toàn, vui tươi, bổ ích. 

Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Đề án đổi tên, xác định lại chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục - Lao động - 

xã hội số VIII thành Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội 

(QĐ số 258/QĐ-HĐKH,SK ngày 10/5/2017 của Hội đồng KH, SK TPHN) 

2. Xây dựng quyết định, ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ số 258/QĐ-HĐKH,SK ngày 10/5/2017 của Hội đồng KH, SK TPHN) 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: BKCP (gđ 2008 - 2012); 

- Năm 2014: BKTP; 

- Năm 2015: CSTĐCS 

- Năm 2016: CSTĐCS, BKTP; 

- Năm 2017: CSTĐCS; CSTĐTP, BKTP 

* Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: 
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Năm 2013:  BK Bộ LĐTBXH, Năm 2014: Cờ Bộ LĐTBXH, Cờ TP;  Năm 2015: Cờ CP, Cờ BộLĐTBXH;  Năm 2016: Cờ Bộ 

LĐTBXH, Cờ  TP; Năm 2017: Cờ CP, Cờ Bộ LĐTBXH 

3.  Ông Nguyễn 

Duy Ánh, 

Giám đốc 

Bệnh viện 

Phụ sản Hà 

Nội 

 

Sinh tháng 

2/1966 

 

 

 

 

 

Sở Y tế 

Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ năm 2013 đến nay, với cương vị là người đứng đầu Bệnh viện, luôn tìm tòi và đưa ra các giải pháp phát triển thành công các 

mũi nhọn chuyên sâu, đặc biệt là nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ; xây dựng đội ngũ cán 

bộ chuyên ngành vững mạnh, tham gia công tác đào tạo, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. 

Là Bệnh viện hàng đầu về chuyên ngành sản khoa của Thành phố, số lượng  bệnh nhân đến khám và điều trị luôn bị quá tải, do 

vậy bản thân đã chỉ đạo sắp xếp, phân chia lại khu khám dịch vụ, từ một khu khám dịch vụ chung thành 3 khu khám: khu khám 

sản khoa tự nguyện, khu khám phụ khoa tự nguyện và khu khám sản phụ khoa chuyên sâu, hình thức khám này đã đáp ứng đúng 

nhu cầu của người bệnh, đảm bảo sự hài lòng của từng đối tượng khách hàng, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác 

khám và điều trị, mở rộng  khu khám bệnh chất lượng cao. Áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý và công 

tác khám và điều trị bệnh, mọi thông tin của bệnh nhân đều được lưu trên hệ thống phần mền, giảm được rất nhiều phiền hà, lộn 

xộn, không minh bạch diễn ra như trước đây, là bệnh viện đầu tiên trong Sở Y tế Hà Nội ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác quản lý dược và vật tư y tế, quản lý tài chính, thanh toán viện phí, quản lý và giám sát thông tin người bệnh. Năm 2018 Bệnh 

viện triển khai áp dụng bệnh án điện tử trong công tác khám và điều trị, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, mở rộng  khu khám 

bệnh chất lượng cao. Tham gia nhiều đề tài NCKH các cấp: Đề tài hợp tác quốc tế, đề tài cấp nhà nước, thành phố, cấp bộ, cấp 

ngành và Bệnh viện. Tham gia tích cực vào các hội thao tuổi trẻ sáng tạo khoa học và đạt giải cao. Thực hiện tốt chủ trương chính 

sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Nghiên cứu kết hợp siêu âm và DNA phôi thai trong máu mẹ để dự báo sớm tiền sản giật (QĐ số 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 

19/4/2018 của Hội đồng KH, SK TPHN) 

2. Đánh giá sự thay đổi dự trữ buồng trứng bằng Anti-mullerian hormone (AMH) sau mổ nội soi bóc nang lạc nội mạc tử cung tại 

buồng trứng (QĐ số 676/QĐ-SKH&CN ngày 22/11/207 của Sở KH&CN) 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012 : CSTĐCS, CSTĐTP, BKCP (gđ 2008 - 2012); 

- Năm 2013: CSTĐCS 

- Năm 2014: CSTĐCS, BK Bộ Y tế; 

- Năm 2016: CSTĐCS, CSTĐTP, BKTP; 

- Năm 2017: CSTĐCS, BKTP, Thầy thuốc nhân dân, BK Bộ Y tế. 

* Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: Năm 2013: BK Bộ Y tế; năm 2014; BKCP, BK Bộ Y tế; Cờ Bộ Y tế; năm 2016: 

BK TP, BK Bộ ytế; năm 2017: BK TP, Cờ Bộ Y tế 

4.  Ông Tạ Văn 

Tường, Phó 

Giám đốc 

Sở Nông 

nghiệp & 

PTNT 

Sở Nông 

nghiệp & 

PTNT 

Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2017, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ năm 2010 đến tháng 11 năm 2017 là Giám đốc Trung 

tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội, đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tham mưu xây dựng chương trình phát triển chăn nuôi theo vùng 

các trọng điểm, chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư giai đoạn 2011-2016 có hiệu quả, xây dựng 5 nhãn hiệu tập thể cho 5 vùng 

sản xuất, 14 nhãn hiệu hàng hoá cho các doanh nghiệp, 1 nhãn hiệu chứng nhận; phát triển được 24 chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu 

thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố. 
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Sinh tháng 

01/1969 

 

 

Chỉ đạo chương trình phát triển chăn nuôi theo xã, vùng trọng điểm, chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư trên địa bàn thành phố. 

Chỉ đạo thực hiện dự án cải tạo, nâng cao chất lượng giống bò sữa, bò thịt góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người chăn 

nuôi, triển khai thử nghiệm thành công các giống gia súc, gia cầm chất lượng cao nhập ngoại. 

Chỉ đạo tổ chức, triển khai, thực hiện dự án chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 

bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 và phối hợp triển khai dự án “Nâng cao giá trị chuỗi thịt lợn Việt Nam theo định hướng quốc 

tế trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

Từ tháng 11 năm 2017 đến nay là Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã cùng với tập thể lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ 

đạo các lĩnh vực được phụ trách phân công: công tác pháp chế, cải cách hành chính, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, 

vệ sinh an toàn thực phẩm, xoá đói giảm nghèo, xúc tiến đầu tư, bảo hiểm nông nghiệp. 

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt các quy định nơi cư trú. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm (QĐ số 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016 của Hội đồng Khoa học, sáng 

kiến thành phố) 

2. Đổi mới trong chỉ đạo điều hành, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác, phân công và thực hiện nhiệm vụ tới 

từng cán bộ gắn với đăng ký thực hiện sáng kiến giải pháp công tác. (QĐ số 258/QĐ-HĐKH,SK ngày 10/5/2017 của Hội đồng 

Khoa học, sáng kiến thành phố) 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2010: CSTĐCS, danh hiệu ”NTVT” TP, BKCP (gđ 2005 - 2009) 

- Năm 2011: CSTĐCS, CSTĐTP, BK Bộ NN&PTNT 

- Năm 2012: CSTĐCS 

- Năm 2013: CSTĐCS 

- Năm 2014: CSTĐCS 

- Năm 2015:  CSTĐCS 

- Năm 2016: CSTĐCS, CSTĐTP, BK Bộ NN&PTNT 

- Năm 2017: CSTĐCS  

5.  Ông Lê 

Thiết 

Cương, Chi 

cục trưởng 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

 

Sinh tháng 

7/1958 

Sở Nông 

nghiệp & 

PTNT 

Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chế biến nông, 

lâm sản và ngành nghề nông thôn; chỉ đạo đơn vị phối hợp với Phòng kinh tế các huyện, thị xã, UBND các xã triển khai các điểm 

hỗ trợ ngành nghề nông thôn và điểm nhân rộng mô hình giảm nghèo. Chỉ đạo tổ chức hàng trăm lớp tập huấn cho các cơ sở làng 

nghề nông thôn như: nghề chế biến nông sản thực phẩm, nghề điều khắc gỗ, nghề mây, tre, giang đan... 

Chỉ đạo đơn vị phối hợp rà soát tình hình sạt lở, bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở và triển khai hướng dẫn thực hiện theo Quyết 

định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên cử cán bộ bám sát địa bàn, tuyên truyền cảnh báo sớm các điểm 

có nguy cơ sạt lở để nhân dân kịp thời ứng phó với thiên tai, mưa lũ, sạt lở. 

Tham mưu đề xuất Thường trực Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 29/8/2011 về “Phát triển 

nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2011-2015. Tham mưu yêu cầu các xã 

lập đề án xây dựng Nông thôn mới theo quy định, phù hơp với thực tế của từng địa phương. Phối hợp các đơn vị có liên quan tham 

mưu chỉ đạo tập trung triển khai các Chương trình, đề án, dự án Phát triển sản xuất nông nghiệp: Phê duyệt Quy hoạch phát triển 
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thủy lợi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn 

thành phố Hà Nội đến năm 2020; Quy hoạch phát triển chăn nuôi Hà Nội giai đoạn 2012-2015, định hướng đến 2020; Quy hoạch 

phát triển Thủy sản Hà Nội giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020, Đề án phát triển cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn 

Thành phố giai đoạn 2012-2016, định hướng đến năm 2020... 

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt các quy định nơi cư trú. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Tham mưu chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai 

đoạn 2016-2020 và tổ chức triển khai thực hiện cụ thể theo từng tiêu chí đối với từng địa phương và thành phố (QĐ số 

468/QĐ-HĐKH,SK ngày 15/9/2017 của Hội đồng Khoa học, sáng kiến TP). 

2. Tham mưu ban hành Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM thành phố 

HN giai đoạn 2016 – 2020 (QĐ số 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 19/4/2018 của Hội đồng Khoa học, sáng kiến thành phố). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: CSTĐCS, “NTVT TP”, BK TU; BKCP (gđ 2010-2012) 

- Năm 2014: CSTĐCS, “NTVT TP”, BK Bộ NN&PTNT 

- Năm 2015: CSTĐCS 

- Năm 2016: CSTĐCS, BK Bộ NN&PTNT 

- Năm 2017: CSTĐCS 

* Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: Năm 2013: HCLĐ hạng Ba 

6.  Bà Nguyễn 

Thị Tâm, 

Giám đốc 

Trung tâm 

bồi dưỡng 

chính trị 

quận Hà 

Đông, 

 

Sinh tháng  

4/ 1971 

UBND 

quận Hà 

Đông 

5 năm (2013 - 2017), luôn phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác khác nhau: 

- Từ năm 2010 đến tháng 10/2015 là Chánh Văn phòng HĐND& UBND quận: Tham mưu, tổng hợp, phối hợp, phục vụ sự 

lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của HĐND & UBND quận đảm bảo tính thống nhất, liên tục có hiệu lực và 

hiệu quả. Tập thể Văn phòng HĐND& UBND quận luôn đạt danh hiệu TTLĐXS, BKTP; năm 2012 được BKCP. 

- Từ tháng 10/2015 đến tháng 2/2017: Là Phó trưởng Ban Thường trực - Ban Tuyên giáo Quận ủy: Đã chỉ đạo biên soạn 

50.000 tờ rơi về những nội dung cơ bản của 6 chương trình, đề án của quận; Biên tập và phát 1.650 phiếu điều tra dư luận xã 

hội về công tác cải cách hành chính; Xây dựng và thực hiện hiệu quả Đề án số 79-ĐA/TG ngày 26/02/2016 về“Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên quận Hà Đông”... đặc biệt đã tổ chức thành 

công cuộc thi liên hoan trên sóng phát thanh, truyền hình viết về những tấm gương tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 4.300 bài dự thi, trao 19 giải cho các tác phẩm tiêu biểu. 

- Từ tháng 3/2017 đến nay: Với cương vị Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Hà Đông đã chỉ đạo Trung tâm thực hiện 

hoàn thành xuất sắc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 của quận vượt 21% so với kế hoạch, tham gia giảng dạy 

trực tiếp các lớp tại Trung tâm vượt số giờ theo quy định, đạt 150%. 

- Bản thân và gia đình luôn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cá nhân hằng năm liên tục 

là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. “Xây dựng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Hà Đông hiện đại” (QĐ số 300/QĐ-

HĐKH,SK ngày 16/6/2015 của Hội đồng KHSK TP). 
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2. “Nâng cao hiệu quả ứng dụng của phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp” (QĐ số 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 

13/6/2016 của Hội đồng KHSK TP). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: BKCP (gđ 2008-2012), CSTĐCS 

- Năm 2014: BKTP. 

- Năm 2015: BKTP, CSTĐTP,CSTĐCS 

- Năm 2016: CSTĐCS  

- Năm 2017: BKTP, CSTĐCS. 

*Thành tích của tập thể đã được ghi nhận  

- VP HĐND&UBND quận: BKCP năm 2012; hàng năm liên tục đạt danh hiệu TTLĐXS, BKTP. 

- Ban Tuyên giáo QU: Năm 2016 BKTP. 

- TTBDCT quận: Năm 2017 TTLĐXS. 

7.  Bà Vũ Thu 

Hà, Phó Bí 

thư Quận 

ủy, Chủ tịch 

UBND 

quận Long 

Biên 

 

Sinh tháng 

12/1972 

UBND 

quận 

Long 

Biên 

Với cương vị Chủ tịch UBND quận, trong 5 năm (2013 - 2017) bản thân đa tập trung chỉ đạo UBND quận hoàn thành xuất 

sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Luôn đổi mới phong cách lãnh đạo sâu sát, quyết liệt và toàn diện tất cả các lĩnh vực. 

Kết quả trong 5 năm qua: Tổng thu NSNN trên địa bàn trung bình 4788 tỷ, đạt 147,95% so với KH. Tỷ lệ công trình xây dựng 

có phép hàng năm đạt trên 98%. Xuất sắc dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính; tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng 

hạn đạt 99.97%. Triển khai có hiệu quả các mô hình về trật tự văn minh đô thị. Các hoạt động văn hóa - xã hội được triển 

khai sâu rộng và có nhiều đổi mới, nhất là mô hình CLB nhà văn hóa tổ dân phố. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Hỗ 

trợ sửa chữa nhà ở cho người có công 18 nhà = 1800% KH. Công tác thi đua khen thưởng có sự đổi mới, chuyển biến vượt 

bậc: Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên” được triển khai có hiệu 

quả. An ninh quốc phòng được giữ vững; Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Với vai trò là người đứng đầu, luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong thực 

thi công vụ. Bản thân  và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ 

năm 2012 - 2017 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Triển khai mô hình trường học điện tử trên địa bàn quận Long Biên (QĐ 258/QĐ-HĐKH, SK ngày 10/5/2017 của Hội đồng KHSK 

TP). 

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện 

mô hình cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020 (QĐ số 372/QĐ-HĐSK ngày 13/6/2016 của Hội đồng KHSK 

TP). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: CSTĐCS; BKCP (gđ 2008 - 2012) 

- Năm 2014: CSTĐ TP 

- Năm 2015: CSTĐCS; BKTP 

- Năm 2016: CSTĐCS; BKTP 

- Năm 2017: CSTĐ TP, BKTP 
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*Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: Năm 2013: HCLĐ hạng Nhất; năm 2014: BKTP; năm 2015: Cờ TP ; năm 2016, 

2017: Cờ CP  

8.  Ông Vương 

Duy Hướng, 

Bí thư 

Huyện ủy, 

Chủ tịch 

HĐND 

huyện Hoài 

Đức 

 

Sinh tháng 

6/1960 

UBND 

huyện 

Hoài Đức 

Với cương vị là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã cùng tập thể Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, 

lãnh đạo UBND huyện đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương: 

Kinh tế của huyện tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 12,75%/năm; tổng giá trị sản xuất ngành Thương mại - 

Dịch vụ tăng trưởng bình quân 155%/năm; Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ 

đạo, việc cấp đất dịch vụ được quan tâm nhằm đảm bảo lợi ích của người dân; Quan tâm đầu tư phát triển sự nhiệp giáo dục và đào 

tạo; Sự nghiệp văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển; xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh có những chuyển biến tích cực; 

An sinh xã hội được bảo đảm; Tình hình chính trị trên địa bàn ổn định; an ninh, quốc phòng được giữ vững; Chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục nâng lên; mở rộng dân chủ và phát 

huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong huyện; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng và có nhiều chuyển biến 

tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Bộ mặt nông thôn đổi thay nhanh, đời sống vật chất và 

tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt, Năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của 

địa phương nơi cư trú. 

*Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hoài Đức 

(QĐ 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016). 

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (QĐ 169/QĐ-

HĐKH,SK ngày 19/4/2018 của Hội đồng KHSK thành phố). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: BKTP; BKCP (gđ 2008-2012) 

- Năm 2014: CSTĐCS 

- Năm 2015: 03 BKTP 

- Năm 2016: 02 BKTP 

- Năm 2017: BKTP 

*Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: HCLĐ hạng Ba năm 2013;  Cờ CP năm 2014; liên tục đạt Cờ, BKTP. 

9.  Ông 

Nguyễn 

Tiến Việt, 

Phó Bí thư 

Thường 

trực Huyện 

ủy Gia Lâm 

 

Sinh tháng 

12/1968 

UBND 

huyện 

Gia Lâm 

Trong 5 năm qua, trên cương vị nào luôn chủ động, sáng tạo, phát huy sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Phát triển kinh tế của huyện duy trì ổn định, Giá 

trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu thuộc huyện quản lý tăng trưởng khá, tăng trưởng bình quân 11,3%/năm. 

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, đến hết năm 2017, đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới tại 

20/20 xã; Công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và quản lý trật tự đô thị có nhiều tiến bộ. Huyện đã triển khai lập 

các phân khu đô thị trên địa bàn, hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm. Tích cực triển khai các dự án 

xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với tổng mức đầu tư giai đoạn 2010-2015 là 5.331 tỷ đồng và kế hoạch 

giai đoạn 2016-2020 là 5.670 tỷ đồng. 

Tỷ lệ học sinh tiểu học lên lớp đạt 99%; tỷ lệ học sinh trung học cơ sở lên lớp đạt 98%; tỷ lệ học sinh trung học phổ thông tốt nghiệp 

đạt 98,7%. Có 58/75 trường học đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 77,33%). Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,9%; tỷ lệ thôn, làng văn hóa 
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 đạt 81,6%; tổ dân phố văn hóa đạt 89,7%. Các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết. Toàn huyện hiện còn 703 hộ nghèo, chiếm 

01%. 

Luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đẩy mạnh chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm đối với lĩnh vực thu ngân sách của huyện Gia Lâm 

(Quyết định số 300/QĐ-UBND  ngày 16/6/2015 của Hội đồng KH, SK TPHN). 

2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Gia Lâm (Quyết 

định số 372/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Hội đồng KH, SK TPHN). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: CSTĐCS; BKCP (gđ 2007-2011) 

- Năm 2013: CSTĐCS; BKTP; 

- Năm 2014: CSTĐCS  

- Năm 2015: CSTĐCS; BKTP; CSTĐ TP 

- Năm 2016: CSTĐCS; BKTP; 

- Năm 2017: CSTĐCS; BKTP; BK Thành ủy. 

10.  Ông Vương 

Văn Bút, 

Phó Bí thư 

Huyện ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

huyện Sóc 

Sơn 

 

Sinh tháng 

01/1959 

UBND 

huyện 

Sóc Sơn 

- Trong 5 năm qua, với cương vị là lãnh đạo UBND Huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho 

cán bộ, đảng viên, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân trong huyện. Xây dựng mối đoàn kết, trách nhiệm 

cao trong huyện. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và hoàn thành xuất sắc mọi 

chức trách nhiệm vụ, góp phần đưa huyện Sóc Sơn từ một huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp, kinh tế gặp nhiều khó khăn 

của Thủ đô Hà Nội trở thành một huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, an ninh chính trị ổn định, đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. 

Kinh tế của huyện tăng trưởng cao, giá trị sản xuất 5 năm bình quân đạt 9,23%/năm, trong đó: công nghiệp - xây dựng trên 

địa bàn tăng 9,70%/năm, số hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng mạnh. Tổng giá trị TMDV tăng 12,23%. Cơ cấu kinh tế 

tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến hết năm 2017, có 18/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng số tiêu chí đạt và cơ 

bản đạt của toàn huyện là 450/475 tiêu chí. Các xã còn lại đang tích cực triển khai thực hiện. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt KH thành phố giao từ 22% đến 35%, năm sau cao hơn năm trước 

từ 10% đến 18%. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường; công tác văn hóa - xã hội, y tế, dân số, giáo dục 

tiếp tục duy trì thường xuyên, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động 

được quan tâm chu đáo, tình hình an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bản thân và gia đình luôn chấp hành 

tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Sóc Sơn (QĐ 258/QĐ-HĐKH,SK 

ngày 10/5/2017 của Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố Hà Nội). 



39 

 

TT 
Tên tập thể, 

cá nhân 

Đơn vị 

trình 
Tóm tắt thành tích 

2. Xây dựng kiên cố hóa giao thông nông thôn thực hiện theo cơ chế đặc thù Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012, 

Quyết định 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 (QĐ 

468/QĐ-HĐKH,SK ngày 15/9/2017 của Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố Hà Nội). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 
- Năm 2013: CSTĐCS; BKCP (2008-2012); 

- Năm 2014: CSTĐCS; BKTP; 

- Năm 2015: CSTĐCS; BK Thành ủy; BKTP; 

- Năm 2016: CSTĐCS; BKTP; 

- Năm 2017: CSTĐCS; CSTĐ TP. 

* Thành tích tập thể đã được ghi nhận: HCLĐ hạng Ba năm 2012; HCLĐ hạng Nhất (lần 2) năm 2016; Năm 

2013,2015,2016: Cờ TP; Năm 2014, 2017: BKTP. 

11.  Ông Phạm 

Văn Minh,  

Phó Bí thư 

Thường 

trực Huyện 

ủy Sóc Sơn 

 

Sinh tháng 

4/1970 

UBND 

huyện 

Sóc Sơn 

Trong 5 năm qua, luôn tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tốc độ tăng trưởng 

kinh tế của huyện đạt bình quân 8,71%/năm (chỉ tiêu là 15%-17%/năm), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, nhất là trong 

lĩnh vực dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp phát triển và chuyển dịch tích cực, tăng trưởng 3,53%/năm (vượt chỉ tiêu 2,5-3%/năm), giá 

trị sản xuất đạt 132 triệu đồng/ha, hình thành nhiều vùng sản xuất, có những vùng đạt từ 350 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha, góp phần 

ổn định và nâng cao đời sống nông dân. 

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng đạt 9,03 %, chiếm tỷ trọng 57,14%. Ngành dịch vụ tăng trưởng khá. Giá trị 

toàn ngành dịch vụ tăng bình quân 11,54%, chiếm tỷ trọng 30,14%. Đầu tư xây mới và cải tạo 13 chợ; 15/25 xã đạt tiêu chuẩn 

về chợ nông thôn. Hoàn thành chuyển đổi quản lý các chợ nông thôn. 

- Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung nghiên cứu, ban hành 4 Chương trình, 6 Đề án về phát triển 

kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng địa phương, thực hiện 8 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội 

nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước.  

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Nâng cao kết quả thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2011-2016 (QĐ 

372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016 của Hội đồng KHSK thành phố) 

2. Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội giai đoạn 

2015-2020 (QĐ 468/QĐ-HĐKH,SK ngày 15/9/2017 của Hội đồng KHSK thành phố) 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: CSTĐCS; BKCP (gđ 2007 - 2011); 

- Năm 2014: CSTĐCS; BK Thành ủy (CĐ);  

- Năm 2015: CSTĐCS; BK Bộ NN & PTNT; 

- Năm 2016: CSTĐCS; BKTP; 

- Năm 2017: CSTĐCS; CSTĐ TP 
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12.  Ông Lê 

Trọng 

Khuê, 

Nguyên Bí 

thư Huyện 

ủy Chương 

Mỹ, hiện 

nay là Chủ 

tịch Hội 

Nông dân 

TP Hà Nội 

 

Sinh tháng 

10/1962 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

Trong 5 năm qua, với trách nhiệm là Bí thư Huyện ủy, đã cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Trên cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố hệ thống 

chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo bộ máy chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã 

hội nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng 

tâm của huyện. 

Từ năm 2012 đến nay, hê ̣thống tổ chức cơ sở đảng đươc̣ sắp xếp theo hướng tinh goṇ, hiêụ quả. Từ 64 tổ chức cơ sở năm 

2018 giảm còn 56 tổ chức cơ sở đảng (43 đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở) với 10.408 đảng viên. Hàng năm các tổ chức cơ sở 

đảng trực thuộc Huyện ủy đều được phân loại. TSVM đều trên 50% và không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 10-12 %, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt gần 60%. Chỉ đạo tốt công tác phát triển kinh tế 

của huyện tổng giá trị sản xuất ước đạt 18.635 tỷ đồng, tăng 158% so với năm 2013, đã giải quyết việc làm cho trên 4000 lao 

động, có 1200 hộ thoát nghèo; tỉ lệ hộ tái nghèo giảm còn 3,04%. Thu nhâp̣ biǹh quân đầu người năm 2017 đaṭ 39 triêụ 

đồng/năm, tăng 198% so với năm 2013. có 22/30 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bản thân và gia đình luôn 

chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân huyện 

Chương Mỹ, giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 5262/QĐ-HĐKHSK ngày 13/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học, 

sáng kiến huyện Chương Mỹ; Quyết định số 468/QĐ-HĐKH,SK ngày 15/9/2017 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến 

TP). 

2. Giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 

trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (QĐ số 468/QĐ-HĐKH,SK ngày 15/9/2017 của Chủ tịch Hội đồng Khoa 

học, sáng kiến TP). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: BKCP (gđ 2007 - 2011), CSTĐCS. 

- Năm 2013: CSTĐCS; 

- Năm 2014: CSTĐCS; 

- Năm 2015: BKTP; BK Thành ủy; CSTĐCS 

- Năm 2016: BK TP; BKTP(CĐ); CSTĐCS 

- Năm 2017: BK TP; CSTĐCS 

* Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: HCLĐ hạng Nhất năm 2017; Năm 2013: BKTP; BKCP; Năm 2014, 2015: BKTP; 

Năm 2016: Cờ TP; Năm 2017: Cờ CP 

13.  Ông Đinh 

Mạnh 

Hùng, 

Phó Bí thư 

Huyện ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

- Trong 5 năm qua, với cương vị là lãnh đạo UBND huyện thường xuyên quan tâm xây dựng mối đoàn kết, trách nhiệm cao 

trong huyện. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và hoàn thành xuất sắc mọi chức 

trách nhiệm vụ, góp phần đưa huyện Chương Mỹ từ một huyện thuần nông, kinh tế gặp nhiều khó khăn của Thủ đô Hà Nội 

trở thành một huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, an ninh chính trị ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân không ngừng được cải thiện. Kinh tế của huyện tăng trưởng cao, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt đaṭ 138,5% 

so với năm 2013; có 22/30 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ học sinh tiểu học lên lớp năm hoc̣ 2016 - 
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UBND 

huyện 

Chương Mỹ 

 

Sinh tháng 

10/1964 

2017 đạt 99,7%; tỷ lệ học sinh THCS lên lớp 99,08%; 96%  học sinh THPT tốt nghiệp (năm 2015 đạt tỷ lệ 84,42%). Tổng số 

trường đaṭ chuẩn quốc gia của huyêṇ lên 68 trường, đaṭ 61,8 %; đã giải quyết việc làm cho trên 4000 lao động, có 1200 hộ 

thoát nghèo; tỉ lệ hộ tái nghèo giảm còn 3,04%. Thu nhâp̣ biǹh quân đầu người năm 2017 đaṭ 39 triêụ đồng/năm, tăng 198% 

so với năm 2013. 

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường; công tác văn hóa - xã hội, y tế, dân số, giáo dục tiếp tục duy trì 

thường xuyên, đảm bảo an sinh xã hội, tình hình an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bản thân và gia đình 

luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (Quyết định 

số 10531/QĐ-HĐKHSK ngày 12/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến huyện Chương Mỹ; Quyết định số 

258/QĐ-HĐKH,SK ngày 10/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến TP). 

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ 

niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) (Quyết định số 468/QĐ-HĐKH,SK ngày 15/9/2017 của 

Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến TP). 

3. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục 

vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (Quyết 

định số 468/QĐ-HĐKH,SK ngày 15/9/2017 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến TP). 

4. Chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp giai đoạn 2016 - 

2021 trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (Quyết định số 468/QĐ-HĐKH,SK ngày 15/9/2017 của Chủ tịch Hội 

đồng Khoa học, sáng kiến TP). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 
- Năm 2013: CSTĐCS; BK Chính phủ (gđ 2008 - 2012); 02 BK TP (CĐ) 

- Năm 2014: CSTĐCS; 02 BK TP (CĐ); 

- Năm 2015: CSTĐCS;  

- Năm 2016: CSTĐCS; BKTP; 01 BKTP (CĐ); 

- Năm 2017: CSTĐCS; BK TP; CSTĐTP. 

* Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: HCLĐ hạng Nhất năm 2017; Năm 2013: BKTP; BK Chính phủ; Năm 2014, 2015: 

BKTP; Năm 2016: Cờ TP; Năm 2017: Cờ CP 

14.  Ông Đoàn 

Văn Trọng, 

Phó Bí thư 

Huyện ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

huyện Mê 

Linh 

UBND 

huyện 

Mê Linh 

Trong 5 năm qua, bám sát chỉ đạo của thành phố Hà Nội, của Huyện uỷ Mê Linh, thường xuyên đổi mới phương thức quản 

lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND huyện chủ động xây dựng, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 

35,4 triệu đồng/năm/người; 12/16 xã (bằng 75%) đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2013 đã chỉ đạo hoàn thành dồn điền đổi 

thửa được 1.167/1.167ha (bằng 100% kế hoạch); hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 16.730 

hộ (bằng 100% kế hoạch); cấp 38.283 giấy chứng nhận QSD đất (đạt 86% ); Có 77,6% số làng, tổ dân phố đạt làng văn hoá; 

87% gia đình văn hoá; 76,6% thôn, làng xây dựng làng văn hoá; 18/18 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 

còn 7,8%; có 61,3% trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trẻ hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi, tiểu học; an sinh xã hội 
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Sinh tháng 

8/1962 

 

được đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước; hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 2.000 người; trật tự xây dựng được 

tăng cường; công tác văn hóa - xã hội, y tế, dân số, giáo dục tiếp tục duy trì thường xuyên, đảm bảo an sinh xã hội, tình hình 

an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý xây dựng cơ bản của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh (theo Quyết 

định số 372/QD-HĐKS,SK ngày 13/6/2016 của Hội đồng Khoa học sáng kiến TP). 

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định 

số 258/QD-HĐKS,SK ngày 10/5/2017 của Hội đồng Khoa học sáng kiến TP). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 
- Năm 2013: Bằng khen Chính phủ (gđ 2008-2012); CSTĐCS; BKTP (CĐ) 

- Năm 2014: CSTĐCS; 

- Năm 2015: CSTĐCS; 

- Năm 2016: CSTĐCS; BKTP (CĐ); CSTĐTP; 

- Năm 2017: CSTĐCS;  

* Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: HCLĐ hạng Ba năm 2013; năm 2015: BKTP; năm 2017: Cờ TP 

15.  Ông Trần 

Thanh Hoài, 

Phó Chủ 

tịch UBND 

huyện Mê 

Linh 

 

Sinh tháng 

4/1969 

 

UBND 

huyện 

Mê Linh 

Trong 5 năm qua, trên cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND thực hiện 

phát triển kinh tế địa phương. Với chức trách, nhiệm vụ của mình đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 200 quyết định thu 

hồi đất nông nghiệp, đất ao vườn của các hộ gia đình, cá nhân; 10 quyết định thu hồi đất nông nghiệp công ích của các xã; Tham 

mưu UBND huyện cấp mới lần đầu 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu (trong đó có 586 giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho các hộ được cấp đất dịch vụ) đạt 100% chỉ tiêu được UBND huyện giao; chỉ đạo chặt chẽ, hạn chế tình trạng 

khiếu kiện vượt cấp, đông người. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo tốt góp phần vào thực hiện thắng lợi các 

chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. 

Tâp̣ trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án chuyển tiếp: Đường Chi Đông-Kim Hoa, đường 35, đường 

48m (khu trung tâm hành chính huyện - Chi Đông). Bệnh viện đa khoa 200 giường huyện Mê Linh; Cải tạo, nâng cấp đường 

35 từ Đại Thịnh đến Quang Minh, xây dựng kế hoạch phân bổ vốn nhằm hoàn thiện các tiêu chí, đến hết năm 2017 hoàn thành 

nông thôn mới 02 xã (Hoàng Kim và Tự Lập), nâng tổng số xã đạt nông thôn mới trên toàn huyện 14/16 xã. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Hoàn thiện thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liên trên đất trên địa bàn huyện. (Quyết định số 372/QD-HĐKS,SK ngày 13/6/2016 của Hội đồng Khoa học sáng kiến TP) 

2. Nâng cao chất lượng công tác Quản lý Quy hoạch và trật tự Xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2016 -2020 (Tại 

Quyết định số 258/QD-HĐKS,SK ngày 10/5/2017 của Hội đồng Khoa học sáng kiến TP). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: CSTĐCS; BKCP (gđ 2008 - 2012); BKTP; 

- Năm 2014: CSTĐCS; BKTP 

- Năm 2015: CSTĐCS;  

- Năm 2016: CSTĐCS; CSTĐ Thành phố; 
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- Năm 2017: CSTĐCS; BKTP. 

16.  Ông Phùng 

Văn Sơn, 

Chủ tịch 

HĐQT       

Giám đốc                

Công ty cổ 

phần 

ĐT&XD 

Sông Hồng 

 

Sinh tháng 

12/1968 

UBND 

huyện Ba 

Vì 

- Với vai trò là Tổng Giám đốc công ty, bản thân luôn tập trung, nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo công ty để công ty hoạt động đúng 

hướng, hiệu quả. Nhiều năm liền công ty luôn hoàn thành xuất sắc các chi ̉tiêu, kế hoac̣h sản xuất  kinh doanh năm. Doanh 

thu tăng đều, đảm bảo tốt hoạt động của Công ty, đời sống của cán bộ, nhân viên công ty ổn định, ngày càng được cải thiện.  

Hàng năm nôp̣ thuế đầy đủ, không có nợ xấu, nơ ̣quá haṇ. Thưc̣ hiêṇ đóng đầy đủ 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt mức 6 đến 8 triệu đồng/tháng. 

- Cá nhân luôn tích cực tham gia công tác từ thiêṇ xã hội. Hàng năm duy trì mức tiền ủng hộ từ 500 đến 1 tỷ đồng trong các 

chương trình do Huyện ủy, UBND huyện phát động; làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với nhiều xã, thị 

trấn như: Thị trấn Tây Đằng, xã Phú Châu, Chu Minh, Khánh Thượng…ước đạt trên 2 tỷ đồng…. Năm 2016, hưởng ứng 

phong trào nông thôn mới, đã ủng hộ 6 tỷ đồng giúp xã Phú Phương về đích nông thôn mới vượt kế hoạch trước 1 năm. Quý 

I/2018, đã ủng trên 900 triệu động, xây 1 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo. 

- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của 

địa phương nơi cư trú. 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: BKTP 

- Năm 2013: BKCP; BKTP; BK tỉnh Yên Bái; BK BTL Quân khu 2; 

- Năm 2014: BKTP; BK TW Hội CTĐ 

- Năm 2015: NTVT TP; BKTP; 

- Năm 2016: NTVT TP; BKTP; 

- Năm 2017: Đang trình BKTP; 

* Thành tích của tập thể đã được ghi nhận: Từ năm 2013 đến nay, liên tục đạt Cờ TĐXS; BKCP năm 2014 

17.  Ông Kiều 

Quốc Uy, 

nguyên Chủ 

nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng 

ủy Khối Doanh 

nghiệp Hà Nội 

 

Sinh tháng 

4/1958 

Đảng ủy 

Khối 

Doanh 

nghiệp 

Hà Nội 

 

Từ năm 2014 đến tháng 4/2018 bản thân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với cương vị là Chủ nhiệm ủy ban kiểm 

tra Đảng, luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám 

sát của UBKT Đảng ủy Khối, trong 5 năm đã giám sát 327 lượt tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết kịp thời nhiều đơn thư tố cáo 

khiếu nại, thi hành kỷ luật 71 đảng viên vi phạm, thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho tổ chức đảng và đảng viên nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đồng thời có tác dụng ngăn ngừa vi phạm 

của cán bộ đảng viên và tổ chức đảng. 

Là Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp Hà Nội, đã tổ chức phong trào thi đua CCB gương mẫu, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 

29 lượt gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 33,6 triệu đồng, vận động CCB ủng hộ quỹ “Vì Trường 

Sa thân yêu” 297.190 triệu đồng; vận động cán bộ hội viên CCB và các doanh nghiệp trong Khối thực hiện Đề án số 03 về “Giảm 

nghèo và xóa nhà dột nát cho CCB có hoàn cảnh khó khăn” với số tiền ủng hộ 223 triệu đồng. 

Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận 

1. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ban kiểm tra thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm vụ, giải pháp 

nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (QĐ số 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 

19/4/2018 của Hội đồng KH, SK TPHN). 
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2. Quan điểm về đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội phù 

hợp với tình hình mới (QĐ số 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 19/4/2018 của Hội đồng KH, SK TPHN) 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2013: CSTĐCS; BKCP (gđ 2009 - 2013) 

- Năm 2014: CSTĐCS; 

- Năm 2015: CSTĐCS, BK TW Hội CBVN; 

- Năm 2016: CSTĐCS, BK TW Hội CBVN; 

- Năm 2017: CSTĐCS, BK Thành ủy 

18.  Ông 

Nguyễn 

Huy Thắng, 

Phó Bí thư 

Thường 

trực Quận 

ủy Long 

Biên 

 

Sinh tháng 

8/1959 

UBND 

quận 

Long 

Biên 

Với cương vị Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, trong 5 năm (2013 – 2017) bản thân đã chỉ đạo quán triệt và triển khai thực 

hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương đảm bảo nghiêm túc, tiến độ và chất lượng. Chỉ đạo triển 

khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, trọng tâm mới của Thành ủy, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Đổi mới việc xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của quận gắn 

với tiếp tục thực hiện 3 chương trình công tác của BCH Đảng bộ quận khóa III. Chỉ đạo sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết và 

văn bản của cấp ủy đảm bảo không dàn trải, đổi mới theo hướng giảm họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp gắn với trách 

nhiệm tham mưu của các ngành chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo 

dục chính trị, định hướng tư tưởng bài bản, toàn diện hơn, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở. Chỉ 

đạo triển khai, thực hiện có chất lượng công tác cán bộ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên đảm bảo theo quy 

định của điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đảm 

bảo hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nề nếp quy chế dân chủ ở cơ sở, hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo” và chủ động nắm 

bắt, tập trung giải quyết các vấn đề trong công tác tôn giáo 

- Lãnh đạo hoạt động MTTQ và các đoàn thể CT-XH ngày càng thiết thực, hiệu quả, tiếp tục cùng với cấp ủy xây dựng hệ 

thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng hàng năm. 

Bản thân và gia đình luôn chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2012 - 2017 luôn hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: 

1. Bộ sáu quy chế dân chủ thực hiện trong các loại hình trên địa bàn quận Long Biên (QĐ số 169/QĐ-HĐKH,SK ngày 

19/4/2018 của Hội đồng KH,SK TP). 

* Thành tích của cá nhân đã được ghi nhận: 

- Năm 2012: CSTĐCS; BKCP (gđ 2007 - 2011) 

- Năm 2013: CSTĐCS 

- Năm 2014: CSTĐCS 

- Năm 2015: CSTĐCS; BKTP, BK Thành ủy 

- Năm  2016: CSTĐCS; BK Thành ủy, BKTP 
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- Năm  2017: CSTĐCS; BK Thành ủy, BKTP 

  


