
UỶ 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 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu  

“Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 

tỉnh Quy định về tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” ;  

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Công 

dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích của các cá nhân ưu tú, có nhiều 

cống hiến, đóng góp trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, chiến đấu 

hoặc có những việc làm, hành động góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh 

Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay; vinh danh các cá nhân đạt Danh hiệu “Công 

dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021. 

- Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu 

nước trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Lễ tôn vinh được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa 

mạnh mẽ trong cộng đồng và trong xã hội. 

II. NỘI DUNG 

1. Tên gọi 

Lễ tôn vinh Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021. 

2. Nội dung, chương trình Lễ tôn vinh 

- Văn nghệ chào mừng. 

- Chào cờ. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 



2 

 

- Khai mạc. 

- Báo cáo công tác triển khai thực hiện xét tặng Danh hiệu “Công dân 

Lạng Sơn ưu tú”. 

- Trình chiếu phóng sự về hoạt động, thành tích của các cá nhân tiêu biểu 

trên địa bàn tỉnh được tôn vinh “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. 

- Tôn vinh cá nhân được tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. 

- Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh ủy. 

- Kết thúc Lễ tôn vinh. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào tuần đầu tiên của tháng 11/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

4. Thành phần tham dự 

Khoảng 350 đại biểu, gồm: 

a) Đại biểu Trung ương 

- Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

- Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

b) 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. 

- 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). 

c) 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 phụ trách công tác thi đua, khen 

thưởng các huyện, thành phố. 

d) Các cá nhân được tôn vinh Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. 

đ) Phóng viên cơ quan báo chí trung ương và địa phương. 
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III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Sở Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan 

tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu 

tú” theo Hướng dẫn số 33/HD-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về quy 

trình, thủ tục xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. 

- Xây dựng kịch bản chương trình Lễ tôn vinh, giấy mời, bài phát biểu 

khai mạc của Lãnh đạo UBND tỉnh; bài phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh ủy. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; đăng tin, bài về các hoạt động xét, 

tặng, tổ chức tôn vinh Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xuất bản cuốn “Chân 

dung Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021. 

- Dự toán kinh phí cho các hoạt động tổ chức Lễ tôn vinh, trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

- Thiết kế Bằng chứng nhận Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”, trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Văn phòng UBND tỉnh  

- Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các nội dung liên quan đến trình 

UBND tỉnh công nhận Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”; duyệt kịch bản 

chương trình, giấy mời, bài phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND tỉnh; bài 

phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh ủy. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ 

quan liên quan thực hiện trang trí khánh tiết, đón tiếp đại biểu tại Lễ tôn vinh.  

3. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí bảo đảm kịp thời cho Lễ tôn vinh Danh hiệu 

“Công dân Lạng Sơn ưu tú”. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh xây dựng các tiết mục biểu 

diễn văn nghệ chào mừng tại Lễ tôn vinh (thời gian 30 phút). 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện công 

tác trang trí, khánh tiết tại Lễ tôn vinh; treo băng rôn chào mừng trước khu vực 

tổ chức Lễ tôn vinh. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: xây dựng các phóng sự phục vụ 

công tác tuyên truyền về thành tích của các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh 

được tôn vinh và chương trình Lễ tôn vinh. 
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- Báo Lạng Sơn: đăng tin, bài về các hoạt động xét tặng, tổ chức tôn vinh, 

thành tích của các cá nhân tiêu biểu được tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn 

ưu tú” để tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. 

(Có biểu tiến độ thực hiện các nội dung công viêc̣ kèm theo Kế hoạch này)./. 

 
Nơi nhận:                                                                                          
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

               Dương Xuân Huyên 
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Biểu tiến độ thực hiện các nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh 

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

ngày    /01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

STT Nội dung Đơn vị thực hiện 
Thời gian 

hoàn thành 

 

1 

Dự thảo bài phát biểu khai mạc 

của Lãnh đạo UBND tỉnh; bài 

phát biểu của lãnh đạo Tỉnh ủy tại 

Lễ tôn vinh 

Sở Nội vụ 
Trước ngày 

15/8/2021 

2 

 

Xuất bản cuốn “Chân dung Công 

dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất 

- năm 2021 

Sở Nội vụ 
Trước ngày 

20/10/2021 

3 

Xây dựng phóng sự về thành tích 

của các cá nhân tiêu biểu trên địa 

bàn tỉnh được tôn vinh “Công dân 

Lạng Sơn ưu tú” 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Trước ngày 

20/10/2021 

4 
Treo băng rôn chào mừng trước 

khu vực tổ chức Lễ tôn vinh 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Từ ngày 

30/10/2021 -

04/11/2021 
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