
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 01 năm 2021 
 

 
KẾ HOẠCH 

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

 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2021 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 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; 

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 

23/10/2018 của UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm 

vụ thi đua, khen thưởng năm 2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và 

thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của 

hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện 

các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh. 

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

trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Phát động phong trào thi đua và ký 

kết giao ước thi đua giữa các cụm thi đua của tỉnh năm 2021. 

2. Yêu cầu 

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 được tổ chức 

bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định. 

II. THÀNH PHẦN 

1. Đại biểu Trung ương 

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

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

2. Đại biểu tỉnh 

- Thường trực Tỉnh uỷ. 

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Lãnh đạo UBND 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). 

3. Đại biểu các huyện, thành phố 

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy. 

- Đại diện lãnh đạo UBND 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 300 đại biểu). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 05/02/2021  

       (tức ngày 24 tháng Chạp năm Canh Tý).  

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

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

1. Văn nghệ chào mừng. 

2. Khai mạc Hội nghị. 

3. Phóng sự tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

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 đặc biệt chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp; kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh 

Lạng Sơn (04/11/1831 – 04/11/2021)năm 2021. 

9. Ký kết giao ước thi đua năm 2021. 

10. Kết thúc Hội nghị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Văn phòng UBND tỉnh 

- Thẩm tra, trình lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết phong 

trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen 

thưởng năm 2021; nội dung phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021. 

- 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.  

- Thực hiện dẫn chương trình, điều hành Hội nghị. 

2. Sở Nội vụ  

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

tác khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 

2021; nội dung phát động thi đua đặc biệt chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khoá XV và bầu cử HĐND các cấp; kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng 

Sơn (04/11/1831 – 04/11/2021); ký kết giao ước thi đua năm 2021; bài phát biểu 

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

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo tham luận tại Hội nghị. 

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hội trường, trang trí khánh 

tiết; chuyển 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 2020; lựa chọn và xây dựng các phóng 

sự về 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 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 2020 (thời lượng 15 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 có tập thể, cá nhân tham luận tại Hội nghị 

Các cơ quan, đơn vị xem xét, lựa chọn điển hình tiên tiến theo nội dung 

tham luận phân công tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này, cung cấp thông tin, 

phối hợp với Sở Nội vụ và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng 

sự về các điển hình tiên tiến, báo cáo tham luận tại Hội nghị. 
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UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

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

- Vụ III, Ban TĐKT TW; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên HĐTĐKT tỉnh; 

- 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). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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DANH SÁCH 

Cơ quan, đơn vị có tập thể, cá nhân báo cáo tham luận tại 

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 

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

ngày       /01/2021 của UBND tỉnh)  

 

TT Đơn vị Chủ đề tham luận Ghi chú 

1 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

 Bảo vệ an ninh Tổ quốc và chủ 

quyền biên giới 
Tập thể 

2 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 

Công tác an sinh xã hội trên địa 

bàn tỉnh 
Cá nhân 

3 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Lạng Sơn cùng cả nước chung tay 

vì người nghèo, không để ai bị bỏ 

lại phía sau 

Tập thể 

4 

Văn phòng điều phối 

Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới 

Lạng Sơn cùng cả nước chung sức 

xây dựng Nông thôn mới 
Tập thể 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong 

công tác giảng dạy và học tập 
Cá nhân 

6 Sở Y tế 

Nâng cao chất lượng của công tác 

chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của 

Nhân dân 

Tập thể 

7 
Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 

Công tác đào tạo vận động viên 

thể thao đạt thành tích cao 
Cá nhân 

8 
Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh 

Doanh nghiệp và các giải pháp 

ứng phó với dịch bệnh COVID-19 
Tập thể 

9 
Ủy ban nhân dân huyện 

Văn Quan 

Mô hình phát triển sản xuất nông 

nghiệp theo chuỗi liên kết trên địa 

bàn 

Tập thể 

 

 

 

 


		2021-01-18T14:23:52+0700


		2021-01-18T15:16:44+0700


		2021-01-18T15:16:44+0700


		2021-01-18T15:16:44+0700




