Hi ngh do ng chí Trn Vn Biên, Phó Trng ban Ban Qun lý Khu công ngh cao và các Khu công nghip
à Nng (Khi trng Khi thi ua nm 2021) và ng chí Võ Vn Phng, Trng Ban Qun lý các Khu công nghip
tnh Lâm ng (Khi phó Khi thi ua nm 2021) ng ch trì. Tham d Hi ngh có ng chí Bùi Th Thu Hng, Phó
V trng V Thi ua khen thng và Truyn thông B K hoch và u t, i din lãnh o ca 11 Ban Qun lý là thành
viên Khi thi ua. ng chí Trn Vn Biên phát biu khai mc Hi ngh.
Ngay t u nm, Khi thi ua ã t chc ký giao c thi ua ti Hi ngh tng kt công tác thi ua - khen thng nm 2021
t chc ti à Nng, kt qu 11/11 n v ã ký giao c thi ua phn u hoàn thành các ch tiêu thi ua và các mc tiêu,
nhim v phát trin kinh t - xã hi nm 2021. Hi ngh c t chc nhm ánh giá kt qu công tác thi ua nm 2021,
ra phng hng thc hin các ch tiêu nhim v nm 2022; suy tôn n v dn u Khi thi ua nm 2021; bu Khi trng,
Khi phó Khi thi ua và Ký kt giao c thi ua nm 2022.
Trong nm 2021, do b nh hng tình hình dch bnh Covid -19 din bin phc tp, kéo dài trên phm vi các
tnh, thành trong Khi thi ua ã tác ng rt ln n kt qu thc hin các ch tiêu, k hoch theo giao c thi ua ã ký kt
cng nh hot ng phong trào thi ua toàn Khi Thi ua, Khi thi ua luôn nhn c s quan tâm, h tr ca B, ngành,
UBND các a phng, các Ban Qun lý tích cc y mnh các bin pháp, gii pháp hoàn thành các ch tiêu,
nhim v c giao góp phn thc hin thng li nhim v phát trin kinh t - xã hi nm 2021. Do ó, các Ban Qun lý
ã có nhiu cá nhân, tp th t thành tích xut sc trên các lnh vc c B, ngành UBND tnh, thành ph khen
thng. Qua ó cho thy s cn thit y mnh vic xây dng và nhân rng, các in hình tiên tin thc s tr thành ht
nhân trong các phong trào thi ua, giúp cho vic tuyên truyn, ph bin, nhân rng các mô hình tiêu biu,
hc tp kinh nghim, cách làm hay, sáng to, phát trin kinh t.

Ti Hi ngh, các Ban Qun lý thành viên Khi thi ua tho lun, xut nhng gii pháp, phng hng nhim v thc hin
trong thi gian n i vi hot ng phong trào ca Khi thi ua, tin hành ký kt giao c thi ua nm 2022 trc tuyn, vi
cac tiêu chi ê ra phân âu hoan thanh xuât sc nhiêm vu ca n v, cua tnh,thành giao.

ng chí Võ Vn Phng, Trng ban Qun lý các KCN tnh Lâm ng phát biu b mc Hi ngh, ng chí ghi nhn
nhng c gng n lc ca các n v Khi thi ua ã thc hin tt các ch tiêu k hoch ng kí thi ua, t kt qu nht nh. Thi
gian n vi nhng khó khn, thách thc, c bit là nh hng tác ng ca dch bnh Covid – 19, ng chí ngh tip tc
phát huy nhng thành qu ã t c trong các nm qua, tin tng các ng chí lãnh o Ban Qun lý KCN, KCX,
KCNC các tnh Tây nguyên và Duyên hi min Trung s luôn gi vng s oàn kt gn bó gia các thành viên
trong Khi thi ua, luôn chia s nhng kinh nghim, nhng sáng kin hay, nhng vic làm tt cùng nhau hoàn
thành xut sc các ch tiêu k hoch ra.
Cng ti Hi ngh các Ban Qun lý Khi thi ua ã bình chn, suy tôn 02 tp th tng c và 03 tp th tng bng khen
cp B, cùng các cá nhân in hình trong công tác thi ua khen thng ca Khi thi ua;
Theo quy chê hoat ông Khôi thi ua, luân phiên Khôi trng, Khôi pho thng niên, Hi ngh ã thng nht
bình chn Ban Quan ly các KCN tnh Lâm ng làm Khôi trng Khi thi ua nm 2022 và Ban Quan ly KKT
Vân Phong Khánh Hòa làm Khôi pho Khi thi ua nm 2022.
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