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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 14/KH-UBND  Lạng Sơn, ngày 25 tháng 01 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 

 năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 
 

 
 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 06/12/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng 
kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ 
công tác năm 2018, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng 
năm 2017 trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc 
phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, 
khen thưởng năm 2018; 

 - Tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; 

 - Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, 
mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; ký kết giao 
ước giữa các Cụm thi đua của tỉnh năm 2018. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức Hội nghị đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo sự 
đồng thuận cao giữa các cấp, các ngành và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ năm 2018. 

II. THÀNH PHẦN 

1. Đại biểu Trung ương 

- 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; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
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- 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; 

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng 
của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, 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 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ và cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen 
thưởng của các huyện, thành phố. 

4. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng 

5. Các cơ quan báo, đài 

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

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

01 buổi (dự kiến ngày 09/02/2018), thời gian chính thức tại Giấy mời. 

2. Địa điểm 

Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. 

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Văn nghệ chào mừng. 

2. Phát biểu khai mạc Hội nghị. 

3. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh năm 2017. 

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 uỷ. 

7. Công bố Quyết định và trao tặng Cờ Thi đua, Bằng khen của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Phát động phong trào thi đua năm 2018. 

9. Ký kết giao ước thi đua năm 2018. 

10. Phát biểu bế mạc Hội nghị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chủ trì chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của lãnh đạo 
Ủy ban nhân dân tỉnh; bài phát biểu của lãnh đạo Tỉnh ủy;  
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- Tổ chức, điều hành Hội nghị; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ: 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. 

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

- Dự thảo nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2018;  

- 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; 

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chuẩn bị Hội trường 
(trang trí, khánh tiết); tổ chức đón tiếp đại biểu; công tác hậu cần; 

- Thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo Đoàn nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh chuẩn bị chương trình văn 
nghệ chào mừng Hội nghị (30 phút). 

4. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán, tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời để tổ 
chức Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công 
tác khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 
năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                       
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;                                                          
- Vụ III Ban TĐKT TW; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh; 
- Các Sở: NV, VHTT&DL, TC; 
- 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 Thưởng 
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