
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  146/KH-UBND     Tràng Định, ngày 25 tháng 9 năm 2019 
 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các xã, thị trấn và 

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Tràng Định lần thứ III 
 

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp 
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; 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị 
biểu dương điển hình tiên tiến các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp cơ sở) 
và Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Tràng Định với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự 
giác, sức sáng tạo của quần chúng Nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, 
tạo động lực to lớn thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. 

2. Đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2016 
đến năm 2020; đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu 
nước, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn mới. 
Đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức phong trào thi đua yêu 
nước, công tác khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW 
ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị. 

3. Biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, khen 
thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của các ngành, các 
cấp, các tầng lớp Nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước. Qua đó khơi dậy, 
động viên, cổ vũ sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tạo 
động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng 
cố quốc phòng, an ninh. 

4. Thông qua Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến rút ra bài học kinh 
nghiệm về tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các 
cấp, các ngành; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp 
tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh 
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thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt Luật Thi đua, khen 
thưởng. 

5. Việc tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến bảo đảm trang 
trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. 

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Những nội dung tập trung từ nay đến Hội nghị biểu dương điển 
hình tiên tiến huyện lần thứ III 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
về thi đua, khen thưởng (TĐKT). Các cơ quan thông tin truyền thông tập trung 
tuyên truyền về Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp, 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 huyện; 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 
2019 và năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Hội nghị 
điển hình tiên tiến huyện Tràng Định lần thứ III, tiến tới chào mừng Đại hội Thi 
đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V. 

- Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hợp lực của 
toàn xã hội. Phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, 
thiết thực của từng ngành, từng cấp, từng đơn vị và từng lĩnh vực công tác nhằm 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và mục tiêu 
tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Tập 
trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các Phong trào thi đua trọng tâm như: 
“Tràng Định cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tràng Định 
cùng cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh 
nghiệp Tràng Định hội nhập và phát triển”. Đồng thời biểu dương, khen thưởng 
các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua. 

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật TĐKT và các hướng dẫn 
thi hành, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các quy 
định của pháp luật về TĐKT. Tập trung nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy 
phạm pháp luật về TĐKT, tạo hành lang pháp lý để công tác TĐKT thực sự là 
động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và ngày càng đi vào cuộc sống. 

- Chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu 
trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu 
dương, tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng 
đáng. Đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiêu biểu 
được lan tỏa thực sự hiệu quả trong cuộc sống. 

2. Hình thức, thời gian, thành phần và số lượng đại biểu 
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Tiến hành tổ chức theo thứ tự từ cấp cơ sở đến cấp huyện. 

2.1. Đối với cấp xã, thị trấn 

- Hình thức: Tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến”, “Hội 
nghị biểu dương người tốt, việc tốt”, “Hội nghị biểu dương những người lao 
động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “Đại hội Thi đua yêu nước” (hình thức cụ thể 
do đơn vị lựa chọn, quyết định).  

- Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trong quý I/2020. 

- Thành phần, số lượng đại biểu: 

+ Đơn vị có dưới 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì tổ 
chức Hội nghị toàn thể. Đơn vị có trên 200 cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động thì tổ chức Hội nghị đại biểu, số lượng đại biểu do đơn vị tổ chức quyết 
định trên cơ sở đề xuất của Thường trực Hội đồng TĐKT cùng cấp. 

+ Thành phần: Đại biểu khách mời; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính 
quyền; đại diện tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc, trong đó 
số lượng đại biểu là: Công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất, công tác, 
nghiên cứu khoa học, những người lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương 
người tốt, việc tốt chiếm 70% trong tổng số đại biểu triệu tập. Đại biểu khách 
mời và đại diện lãnh đạo các cấp, các ngành có liên quan chiếm 30%. 

2.2. Đối với cấp huyện 

- Hình thức: Tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến”. 

- Thời gian: 1/2 ngày, hoàn thành trong quý II/2020. 

- Thành phần, số lượng đại biểu: không quá 300 đại biểu. 

Đại biểu dự Hội nghị là những người có thành tích xuất sắc trong sản 
xuất, công tác, là tấm gương điển hình tiên tiến do tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể của đơn vị cơ sở lựa chọn theo sự phân bổ đại biểu của cấp trên; 
chú trọng lựa chọn người trực tiếp sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, đại 
biểu nữ, dân tộc, đại biểu đại diện các thành phần kinh tế, số lượng đại biểu này 
chiếm 70% trong tổng số đại biểu triệu tập. Đại biểu là khách mời và đại biểu 
lãnh đạo chiếm 30%. 

3. Chương trình, nội dung Hội nghị 

- Chào cờ. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu khai mạc. 

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua. 
Phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT 5 năm tới. Báo cáo phải nêu được 
những nét mới, sáng tạo, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị (có thể xây dựng phóng sự, 
video clip, hình ảnh để minh họa cho nội dung Báo cáo). 
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- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân). 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu với các điển hình tiên tiến. 

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến. 

- Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. 

- Thông qua danh sách đại biểu đi dự  Hội nghị cấp trên. 

- Bế mạc. 

Căn cứ vào nội dung trên, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức bằng các 
hình thức sáng tạo, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị nhằm biểu dương 
các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị mình như giao lưu 
trực tiếp với các điển hình, dùng các hình ảnh, phim tư liệu để minh hoạ... 

4. Chỉ đạo điểm 

Lựa chọn 01 xã: xã Đề Thám để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, do 
Thường trực Hội đồng TĐKT huyện theo dõi, chỉ đạo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan xây dựng dự thảo Kế 
hoạch, chương trình tổ chức, thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban của Hội 
nghị điển hình tiên tiến huyện Tràng Định lần thứ III; hướng dẫn tổ chức Hội 
nghị cấp cơ sở; hướng dẫn khen thưởng tại Hội nghị cấp huyện và cấp cơ sở. 

2. Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền thông 

Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể 
thao và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Hội nghị điển hình 
tiên tiến các cấp trên địa bàn huyện Tràng Định, tạo không khí thi đua, sôi nổi 
rộng khắp trong toàn huyện; mở các chuyên mục, chuyên trang và tăng thời 
lượng cho việc tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị. 

Xây dựng phóng sự, video clip, hình ảnh minh họa để tuyên truyền trước, 
trong và sau Hội nghị điển hình tiên tiến với những hình thức phong phú, giáo 
dục truyền thống thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong huyện xây dựng kế hoạch dự trù 
kinh phí tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp huyện và cấp cơ sở. 

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện 

Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền trên địa bàn 
huyện vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia 
các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và giới thiệu các gương người tốt, 
việc tốt; tích cực tuyên truyền cho Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị biểu 
dương điển hình tiên tiến các cấp. 
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5. Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện 

Có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị 
mà cá nhân được giao phụ trách (Theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 
23/8/2016 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng huyện Tràng Định) thực hiện Kế hoạch này. 

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ nội 
dung Kế hoạch này khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ 
quan, đơn vị và định kỳ báo cáo UBND huyện (qua phòng Nội vụ)./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT); 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 
- Các đơn vị trong cụm thi đua của huyện; 
- C, PC VP HĐND&UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
Lý Văn Lâm 
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