
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày         tháng 12 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thƣởng 

 năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thƣởng năm 2020 
 

 Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND 

tỉnh Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế 

hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2019, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội 

nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và triển khai 

nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2020 (gọi tắt là Hội nghị) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ chính trị qua các phong trào thi đua năm 2019; chỉ ra những 

hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. 

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Phát động phong trào thi đua và ký 

kết giao ước thi đua giữa các cụm thi đua của tỉnh năm 2020. 

2. Yêu cầu 

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 được tổ chức 

đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. THÀNH PHẦN 

1. Đại biểu Trung ƣơng 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phụ trách cụm 

thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. 

- Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

- Lãnh đạo Vụ III và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 

theo dõi công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đại biểu tỉnh 

- Thường trực Tỉnh uỷ. 

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 
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- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 

các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan trung ương, các doanh nghiệp 

Trung ương, doanh nghiệp tỉnh… (các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh). 

3. Đại biểu các huyện, thành phố 

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ và cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen 

thưởng các huyện, thành phố. 

4. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng. 

5. Phóng viên báo, đài trung ương và địa phương. 

(Tổng số đại biểu dự Hội nghị khoảng 350 đại biểu). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến ngày 16/01/2020 (tức ngày 22 tháng Chạp 

năm Đinh Hợi), thời gian chính thức tại Giấy mời.  

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. 

IV. NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Văn nghệ chào mừng. 

2. Khai mạc Hội nghị. 

3. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh năm 2019.   

4. Tham luận của các điển hình tiên tiến.   

5. Phát biểu của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

6. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh. 

7. Công tác khen thưởng.  

8. Phát động phong trào thi đua năm 2020. 

9. Ký kết giao ước thi đua năm 2020. 

10. Kết thúc Hội nghị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

- Trình lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, 

công tác khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 

2020; nội dung phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ: Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; hội 

trường, trang trí khánh tiết; phát hành Giấy mời, tài liệu; tổ chức đón tiếp các đại 

biểu tham dự Hội nghị; công tác hậu cần. 

- Tham mưu, phục vụ lãnh đạo tỉnh tổ chức, điều hành Hội nghị. 
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2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thƣởng) 

- Chủ trì dự thảo các văn bản: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công 

tác khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 

2020; nội dung phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020; bài phát 

biểu của lãnh đạo tỉnh; chương trình, kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị. 

- Hướng dẫn các tập thể, cá nhân xây dựng báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị. 

- Chủ trì: Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết; phát hành Giấy mời, 

tài liệu; tổ chức đón tiếp các đại biểu tham dự Hội nghị; công tác hậu cần. 

- Thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự kết 

quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2019; lựa chọn và xây dựng các phóng 

sự về gương các điển hình tiên tiến. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh chuẩn bị chương trình văn 

nghệ chào mừng Hội nghị (thời lượng khoảng 30 phút). 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng phóng sự kết quả thực hiện 

các phong trào thi đua năm 2019 (thời lượng khoảng 15 - 20 phút). 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn 

và xây dựng các phóng sự về gương điển hình tiên tiến. 

5. Các cơ quan, đơn vị tham luận 

Chuẩn bị nội dung tham luận theo phân công tại phụ lục kèm theo; phối 

hợp với Sở Nội vụ và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lựa chọn, xây dựng 

phóng sự về các điển hình tiên tiến báo cáo tham luận tại Hội nghị; hoàn thành 

và gửi Sở Nội vụ trƣớc ngày 10/01/2020. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt 

Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                        
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;                                                                                                            

- Vụ III Ban TĐKTTW; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TV HĐTĐKT tỉnh tại QĐ số 651/QĐ-UBND; 

- Các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, NC, KTTH, TH, TH-CB; 

 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thƣởng 
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DANH SÁCH  

Tập thể, cá nhân báo cáo tham luận tại 

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thƣởng năm 2019 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND  

ngày       /12/2019 của UBND tỉnh) 

 

I. TẬP THỂ, GIA ĐÌNH (06) 

1. UBND huyện Hữu Lũng tham luận với chủ đề “Xây dựng, bồi dưỡng, 

nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước”. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham luận với chủ đề “Hiệu quả từ 

mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội khu vực biên giới”.  

3. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tham luận về phong trào thi đua 

“Vì an ninh tổ quốc”. 

4. Công ty TNHH Bảo Long, tham luận chủ đề “Đổi mới công nghệ, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, phát huy thương hiệu trong xu hướng phát triển của 

thị trường”. 

5. Thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tham luận 

chủ đề “Thi đua thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”. 

6. Gia đình ông Nông Văn Nguyệt, thôn Tác Chiến, xã Nam La, huyện Văn 

Lãng (hiến 13.603 m
2
 và cây cối, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn) 

tham luận chủ đề “Tích cực thi đua xây dựng đường giao thông nông thôn trong 

xây dựng nông thôn mới”. 

II. CÁ NHÂN (03) 

1. Ông Nguyễn Minh Tú, Giáo viên Trường THPT chuyên Chu Văn An 

tham luận chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. 

2. Bà Nguyễn Thị Nhung, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham luận với chủ đề “Công tác 

đào tạo vận động viên thể thao đạt thành tích cao”. 

3. Ông Hoàng Văn Ngọc, Công nhân sửa chữa, khai thác, Phân xưởng 

Khai thác, Công ty Than Na Dương - VVMI tham luận chủ đề “Phát huy sáng 

kiến trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”. 

Ghi chú: Các tập thể, cá nhân chuẩn bị báo cáo tham luận không quá 3 

trang giấy A4 (thời gian trình bày khoảng 5 - 7 phút)./. 
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