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HƯỚNG DẪN 

Tổng kết phong trào thi đua Tổ dân phố năm 2022 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của 

UBND quận Sơn Trà về việc Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua Tổ dân phố 

năm 2022 và để đánh giá những kết quả đạt được, kịp thời biểu dương khen 

thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, chỉ rõ những mặt còn tồn 

tại cần khắc phục trong phong trào; UBND phường An Hải Đông hướng dẫn 

Tổng kết phong trào Thi đua Tổ dân phố năm 2022 như sau: 

 1. Tiêu chí đánh giá  

 a) Đối với tổ dân phố 

 - Tập thể được đề nghị khen thưởng phải là những điển hình tiên tiến dẫn 

đầu trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây 

dựng Tổ dân phố vững mạnh, hoàn thành tốt các tiêu chí của mô hình “Tổ dân 

phố văn hóa”,“Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. 

 - Tham gia tốt các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân phường đề ra 

trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, 

trật tự đô thị; hoàn thành tốt việc vận động các loại quỹ theo quy định của Nhà 

nước, thực hiện tốt việc vận động không sinh con thứ ba trở lên, không vướng 

vào các quy định điểm liệt theo quy định. Chấp hành nghiêm chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

 - Hoàn thành tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm của Tổ dân phố. 

 b) Đối với cá nhân tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố 

 - Thời gian công tác từ đủ 10 tháng trở lên. 

 - Là những điển hình tiên tiến, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, 

có trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ, gia đình luôn chấp hành 

nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

 2. Chỉ tiêu khen thưởng 

 - Cấp quận: Tập thể: 03 tổ dân phố, Cá nhân: 03 cá nhân   

 - Cấp phường:  

 + Tập thể: Không quá 20% trên tổng số Tổ dân phố toàn phường (Trừ 

những tổ được khen cấp quận) 

 + Cá nhân: Không quá 30% trên tổng số Tổ trưởng hoặc Tổ phó Tổ dân 

phố toàn phường. 

 3. Phương pháp đánh giá 

 a) Đối với tổ dân phố (Tập thể) 

 Các tổ dân phố tự chấm điểm từng nội dung, từng lĩnh vực theo quy định 

ở bảng chấm điểm. Dựa trên bảng tự chấm điểm của các tổ dân phố đã chấm và 

nộp về Đảng ủy viên phụ trách khu vực, các khu vực tiến hành họp xét và bình 
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chọn các tập thể và cá nhân đạt thành tích xếp theo thứ tự từ trên xuống (1, 2, 

3,...) 

 b) Đối với cá nhân tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố 

 Các khu vực đề xuất, bình bầu các cá nhân xếp thứ tự từ trên xuống (1, 2, 

3, ...) và lập danh sách đề nghị gửi về UBND phường.  

 c) Thành phần tham dự: Đề nghị Đảng ủy viên phụ trách khu vực (chủ 

trì), CSKV, đại diện cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt 

trận, Chi hội trưởng các Chi hội đoàn thể, Tổ bảo vệ dân phố. 

 4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

 - Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân phải được đánh máy vi tính khổ 

giấy A4 

 + Tập thể đề nghị khen thưởng: Viết báo cáo thành tích theo các nội 

dung cơ bản tại bảng tự chấm điểm thi đua của tổ dân phố năm 2022. (Mẫu: 

Bảng chấm tập thể) 

 + Cá nhân đề nghị khen thưởng: Viết báo cáo thành tích theo các nội 

dung cơ bản tại bảng tự chấm điểm Ban điều hành tổ dân phố năm 2022. (Mẫu: 

Bảng chấm cá nhân) 

 * Lưu ý: Báo cáo thành tích được viết xúc tích và thể hiện rõ nét được 

những thành tích của tập thể, cá nhân đã đạt được trong các hoạt động phong 

trào. 

 - Đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách khu vực, cán bộ theo dõi 

tổ dân phố chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các tập thể và cá nhân được khen 

thưởng triển khai viết báo cáo thành tích theo yêu cầu. 

 5. Thời gian thực hiện 

 - Trên cơ sở bảng tự chấm điểm của Tổ dân phố, từ ngày 01/12/2022 đến 

ngày 05/12/2022 các khu vực tiến hành họp xét và nộp biên bản về UBND (qua 

bộ phận Văn phòng UBND phường) để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua khen 

thưởng phường. Quá thời gian quy định trên, khu vực nào không nộp xem như 

không được xét khen thưởng phong trào thi đua Tổ dân phố năm 2022. 

 - Từ ngày 06/12 đến ngày 09/12/2022 Hội đồng Thi đua khen thưởng 

phường tiến hành họp xét, chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và 

hoàn thành thủ tục đề nghị UBND quận Sơn Trà khen thưởng. 

 Nhận được Hướng dẫn này đề nghị đồng chí Đảng ủy viên phụ trách khu 

vực, Cán bộ phụ trách tổ dân phố, CSKV, Tổ trưởng dân phố tiến hành phối hợp 

triển khai thực hiện đúng theo quy trình và đảm bảo thời gian quy định./.  

Nơi nhận: 
- UBND quận Sơn Trà; 

- TT Đảng uỷ, 

- Hội đồng TĐKT phường; 

- UBMTTQVN, Công an phường; 
- Cán bộ PTKV, theo dõi TDP; CSKV; 

- 52 Tổ dân phố; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Võ Xuân Nhân 
 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-11-28T11:19:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Võ Xuân Nhân<nhanvx@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-11-28T15:46:13+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban nhân dân phường An Hải Đông<phuonganhaidong@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-11-28T15:46:19+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban nhân dân phường An Hải Đông<phuonganhaidong@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-11-28T15:46:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban nhân dân phường An Hải Đông<phuonganhaidong@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




