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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tại 

cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V 

 

 Ngày 29/5/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tổ chức 

cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V; tham 

dự cuộc họp có thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 317/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Tổ chức Đại 

hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V) báo cáo tình hình tổ chức hội 

nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020 theo Kế hoạch số 181/KH-UBND 

ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh, ý kiến của các thành phần tham dự làm việc, 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, tích cực của cơ quan thường trực Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội 

nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mới có 24 

đơn vị/118 đơn vị tiến hành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, nguyên nhân do 

ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, do đó Ban Tổ chức đã có chỉ đạo các đơn vị 

được lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến trong 

đơn vị. 

Để tiếp tục chuẩn bị tốt các hoạt động tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ 

chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các cơ quan thông tin truyền thông tập trung tuyên truyền về Đại hội 

Thi đua, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước 

trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; mở 

rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân 

tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ 

niệm lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại 

hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước 

toàn quốc lần thứ X. 

2. Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị chưa tổ chức hội nghị 

biểu dương điển hình tiên tiến để hoàn thành trong quý II/2020.  
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3. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ V, cụ thể: 

Các Tiểu ban phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước chủ động thực hiện các 

nhiệm vụ được giao và thường xuyên báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Đại hội tiến 

độ thực hiện các nhiệm vụ. 

- Chương trình, nội dung đại hội:  

+ Thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, 

dự kiến ngày 18, 19/8/2020. 

+ Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

+ Nội dung Dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và tượng đài đồng chí 

Hoàng Văn Thụ thực hiện vào buổi chiều hôm trước Đại hội; 

+ Các hoạt động văn nghệ, giao lưu điển hình tiên tiến tổ chức vào buổi 

tối hôm trước Đại hội; 

+ Tham luận tại Đại hội: Dự kiến có 05 tham luận trên tất cả các lĩnh vực 

(02 phóng sự và 03 báo cáo đọc); 

+ Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước thực hiện bằng phóng sự. 

- Sở Nội vụ chủ trì, thống nhất với các cơ quan liên quan về phương án 

quà tặng cho đại biểu, mẫu Giấy mời,... trình Ban Tổ chức xem xét trong kỳ họp 

Ban Tổ chức lần 2 (đầu tháng 7/2020). 

4. Giao Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ xây 

dựng nội dung cuốn sách “Gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2016 - 2020”. 

5. Giao cho Sở Nội vụ, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp và hoàn thiện dự thảo 

Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V trình UBND tỉnh trước ngày 05/6/2020. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   

 
Nơi nhận:  
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TV BTC theo QĐ số 317/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).                                                                                      

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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