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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai thưc̣ hiêṇ Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 

 thành phố Lạng Sơn lần thứ III năm 2020 

 

      Thưc̣ hiêṇ Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về 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; 

Căn cứ Hướng dẫn số 296 /HD-SNV, ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức hội nghị và công tác khen thưởng tại Hội nghị biểu 

dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ V, năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về 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; 

 UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thưc̣ 

hiêṇ Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Lạng Sơn, cụ thể 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 thành phố lần thứ XXII. 

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, 
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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 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

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 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 điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, thiết 

thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Chương trình Hội nghị 

 - Văn nghệ chào mừng; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 - Khai mạc; 

- Phóng sự về phong trào thi đua yêu nước thành phố Lạng Sơn, thời 

lượng khoảng 25-30 phút (thay Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác 

khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020);  

- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến; 

- Giao lưu  điển hình tiên tiến; 

- Lãnh đạo cấp trên phát biểu; 

- Công tác khen thưởng biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến; 

- Phát động phong trào thi đua; 

- Hưởng ứng phong trào thi đua;  

- Thông qua danh sách Đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ V; 

- Bế mạc. 

2. Thời gian, địa điểm: 1/2 ngày 

- Dự kiến: 28 tháng 4 năm 2020. 

- Địa điểm: Hội trường Thành uỷ - UBND thành phố (Số 02, đường Lê 

Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

3. Thành phần 

Dự kiến số lượng đại biểu: Khoảng 300 Đại biểu, trong đó: 

- Đại biểu chính thức: 200 người (Có biểu phân bổ chỉ tiêu kèm theo). 

Thành phần, cơ cấu Đại biểu theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 25/7/2019 

của UBND thành phố Lạng Sơn. 
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- Đại biểu mời: Dư ̣kiến 100 người (Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo 

Sở Nội vụ, Ban TĐKT tỉnh, lãnh đạo phòng, ban Đảng, đoàn thể thành phố, Lãnh 

đạo Đảng ủy, UBND phường, xã, các đơn vị, doanh nghiêp̣ trên địa bàn thành phố, 

Ban trị Giáo Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn). 

(Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy mời đến các đại biểu dự Hội nghị).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thành phố 

Lạng Sơn lần thứ III năm 2020 thưc̣ hiêṇ các nhiêṃ vu ̣chung sau:  

- Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Lạng 

Sơn lần thứ III năm 2020;  

- Các thành viên Ban Tổ chức Hôị nghị chịu sự phân công và điều hành 

của Trưởng Ban Tổ chức; có trách nhiệm sử dụng cán bộ, công chức của cơ 

quan, đơn vị mình để triển khai các nhiệm vụ được giao. 

- Phối hợp chặt chẽ với các Thành viên khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

theo kế hoạch và tiến độ thời gian; thường xuyên báo cáo Trưởng Ban Tổ chức 

về tình hình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. 

- Xét duyệt, thẩm định: báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 

năm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; văn 

bản phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; văn bản hưởng ứng 

phong trào thi đua; chương trình văn nghệ; phóng sự; tham luận... Hướng dẫn 

các đơn vị lựa chọn đại biểu dự Hội nghị theo số lượng phân bổ của UBND 

thành phố; đón tiếp đaị biểu dự Hội nghị. 

2. Phòng Nội vụ thành phố:  

- Xây dưṇg Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 

2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021-2025; 

- Xây dựng văn bản Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025;  

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị; 

- Tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến khen 

thưởng taị Hôị nghi;̣ 

- Phối hợp với các đơn vị lựa chọn điển hình tiên tiến để giao lưu tại Hội 

nghị;  Đôn đốc các đơn vị, cá nhân viết báo cáo tham luận để in tài liệu phục vụ  

Hôị nghi;̣ Tổng hợp và rà soát danh sách đại biểu dự Hội nghị; 

- Giúp Ban Tổ chức Hội nghi ̣hướng dẫn, tổng hợp và rà soát danh sách 

đại biểu dự Hội nghi;̣ 

- Hướng dẫn các đơn vị hoàn thành hồ sơ khen thưởng; tổng hợp kết quả 

khen thưởng trình Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố họp xét khen thưởng; 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh Lạng Sơn, xây dựng các hình thức tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị 

điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo không khí thi 
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đua, sôi nổi rộng khắp thành phố. Thông tin kịp thời các hoạt động của Hội nghị 

điển hình tiên tiến các cấp tới mọi tầng lớp nhân dân. Xây dựng và duyệt phóng 

sư ̣ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Lạng Sơn trong các 

phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 phuc̣ vu ̣Hôị nghi ̣xong trước 

ngày 22/4/2020;  

- Phối hợp với Báo Lạng Sơn tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên 

Báo Lạng Sơn, phát hành số báo đặc biệt phục vụ Hội nghị. 

- Tham mưu tổng hợp danh sách dự Đại Hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn và hồ sơ trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Đại 

hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V. 

- Xây dựng dư ̣toán kinh phí tổ chức Hội nghị trình UBND thành phố xem 

xét, quyết định; sử dụng và quyết toán kinh phí Hội nghị theo quy định. Chuẩn 

bị tài liệu, quà tặng, hoa cài ngực cho các đại biểu và các điều kiện hậu cần khác 

phục vụ Hội nghị;  

- Tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức Hội nghị gửi cấp trên theo quy định.  

3. Văn phòng HĐND và UBND thành phố:  

- Ban hành giấy mời gửi đại biểu, khách mời tham dự Hội nghị; phối hợp 

chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị; 

- Thực hiện công tác tổ chức; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

thành phố thực hiêṇ công tác khen thưởng cho các tâp̣ thể, cá nhân tại Hội nghị; 

Nội dung trình chiếu hình ảnh, tóm tắt thành tích của các gương điển hình tiên tiến; 

- Phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị; 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thể thao thực hiện trang trí, khánh 

tiết trong và ngoài Hội trường; bố trí vị trí, chỗ ngồi của Đại biểu. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đảng, đoàn thể, 

phường, xã sưu tầm, lựa choṇ, sắp xếp tranh, ảnh về tấm gương tập thể, cá nhân 

điển hình tiên tiến tiêu biểu trong lao động sản xuất, trong công tác, học tập, 

gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực được trưng bày trên 10 khung ảnh tại 

Hội nghị cụ thể:  

+ 02 khung ảnh có nội dung quảng bá về du lịch của thành phố Lạng Sơn; 

+ 08 khung ảnh có nội dung về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của 08 

phường, xã. 

Báo cáo Ban Tổ chức Hôị nghi ̣duyệt trước ngày 22/4/2020. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố chuẩn bị các tiết 

mục văn nghệ phục vụ Hội nghị; 

- Lựa chọn 01 đồng chí giáo viên nữ thực hiện công tác khen thưởng 

biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến tại Hội nghị. 
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 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: 

  Căn cứ các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tài chính, tham mưu cho 

UBND thành phố bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị và hướng dẫn sử dụng, quyết 

toán kinh phí theo đúng quy định. 

7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:  

- Chuẩn bị tăng âm, loa đài; trang trí cờ, hoa khu vực hội trường. Cổng 

chính ra vào thành phố, bảng điện tử và cửa Hội trường với nội dung “Nhiệt liệt 

chào mừng Đại biểu đến dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thành 

phố Lạng Sơn lần thứ III Giai đoạn 2016 – 2020”. Báo cáo Ban Tổ chức Hôị 

nghi ̣ duyệt phương án trang trí trong và ngoài Hôị trường trước ngày 

22/4/2020.  

- Tuyên truyền băng zôn, áp phích trên các tuyến phố chính của thành 

phố, tuyên truyền lưu động trước, trong và sau Hội nghị điển hình tiên tiến. 

- Chuẩn bị ma két Hội nghị trong hội trường với nội dung: 

THÀNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

HỘI NGHỊ 
BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN  

GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, LẦN THỨ III 

                                                 TP. Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2020 

 - Xây dưṇg, báo cáo Ban Tổ chức Hôị nghi ̣về chủ đề, nôị dung chương 

trình văn nghê;̣ Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

chuẩn bị các tiết mục văn nghệ tiêu biểu, đặc sắc, phù hợp với chương trình Hội 

nghị. Báo cáo Ban Tổ chức Hội nghị duyệt toàn bộ chương trình văn nghê ̣trước 

ngày 22/4/2020; 

- Phối hợp với phòng Nôị vu ̣thành phố và các đơn vị liên quan thưc̣ hiêṇ 

công tác khen thưởng cho các tâp̣ thể, cá nhân tại Hội nghị. 

8. Công an thành phố:  

Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông trong thời gian diễn ra Hội nghị. 

9. Đề nghị Uỷ ban Măṭ trâṇ Tổ quốc Viêṭ Nam thành phố: 

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể 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 những gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền về Hội nghị điển hình 

tiên tiến thành phố Lạng Sơn lần thứ III, 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; 

- Xây dựng văn bản hưởng ứng phong trào thi đua và trình bày taị Hôị 

nghi.̣ Duyêṭ các báo cáo tham luận của tâp̣ thể, cá nhân trình bày taị Hôị nghi;̣ 

phối hợp hướng dẫn, tổng hợp, rà soát danh sách đại biểu tham dự Hội nghị.  
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10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy; Liên đoàn lao đôṇg thành phố; 

Thành đoàn Laṇg Sơn: 

- Tổ chức công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến thành phố Lạng Sơn 

lần thứ III, 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; 

- Phối hợp xét duyệt, thẩm định: báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu 

nước 5 năm giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-

2025; văn bản phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; văn bản 

hưởng ứng phong trào thi đua; chương trình văn nghê;̣ phóng sự; tham luâṇ...;  

- Thành đoàn Laṇg Sơn: Lựa chọn 01 đồng chí nam thực hiện công tác 

khen thưởng biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến tại Hội nghị. 

11. Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố và UBND các 

phường, xã: 

- Chủ động phối hợp 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 

những gương người tốt, việc tốt; tích cực tuyên truyền cho Hội nghị điển hình 

tiên tiến thành phố Lạng Sơn lần thứ III, 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; 

- Cung cấp gửi phòng Nội vụ các tài liệu, hình ảnh, các danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng bậc cao giai đoạn 2016 - 2020 (từ Bằng khen Chính phủ trở 

lên) của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu để trưng bày tại Hội nghị 

hoặc in trên bìa của tài liệu Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, cụ thể như sau: 

+ Các cơ quan, đơn vị gửi từ 03 đến 05 ảnh tiêu biểu đặc sắc của đơn vị 

mình giai đoạn 2016-2020 để lựa chọn trưng bày tại Hội nghị; 

+ UBND các phường, xã: mỗi phường, xã chuẩn bị trang trí 01 gian hàng 

trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng gắn với mô hình phát triển kinh tế 

và gửi từ 15 đến 20 ảnh tiêu biểu đặc sắc, có độ nét cao của các tập thể, cá 

nhân, mô hình điển hình tiên tiến đơn vị mình giai đoạn 2016 - 2020, có chú 

thích và dự kiến số thứ tự ảnh để dán trên khung ảnh và trưng bày tại Hội nghị.  

- Thực hiện việc lựa chọn gương điển hình tiên tiến là đại biểu chính thức 

và được đề nghị khen thưởng các cấp để giao lưu tại Hội nghị, UBND thành phố 

đề nghị lựa chọn số lượng cụ thể như sau: 

+ Ngành giáo dục và Đào tạo thành phố lựa chọn 02 gương điển hình tiên 

tiến (01 giáo viên và 01 học sinh tiêu biểu); 

+ Cụm thi đua các phường, xã lựa chọn 01 gương điển hình tiên tiến là 

Nông dân tiêu biểu (giao cho đơn vị trưởng cụm thi đua – UBND phường Đông 

Kinh  phối hợp với các đơn vị trong cụm lựa chọn). 

+ Công An thành phố lựa chọn 01 gương điển hình tiên tiến; 

+ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn lựa chọn 01 gương điển hình tiên tiến.  
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- Các đơn vị lập danh sách Đại biểu chính thức (điển hình tiên tiến) theo 

biểu mẫu gửi kèm về phòng Nội vụ (gồm bản giấy và bản mềm) đồng thời gửi 

phai ảnh của các đơn vị theo địa chỉ phongnoivutpls@gmail.com trước ngày 

06/4/2020. 

Lưu ý: Đại biểu chính thức bao gồm các tập thể và cá nhân được khen 

thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến theo Hướng dẫn số 

3015/HD-UBND ngày 10/02/2019 của UBND thành phố. 

- Do thời gian tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thay đổi, 

đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng về UBND thành phố trước ngày 

06/4/2020, đồng thời gửi qua địa chỉ email phongnoivutpls@gmail.com để tổng 

hợp chung. (Điều kiện tiêu chuẩn, hồ sơ và số lượng khen thưởng theo Hướng 

dẫn số 3015/HD-UBND ngày 10/02/2019 của UBND thành phố). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị biểu dương điển hình 

tiên tiến thành phố Lạng Sơn lần thứ III, UBND thành phố đề nghi ̣các Thành 

viên Ban Tổ chức Hội nghị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vi,̣ UBND các 

phường, xã nghiêm túc triển khai thưc̣ hiêṇ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, 

nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc đề nghị các Thành viên Ban 

Tổ chức Hôị nghị, cơ quan, đơn vị phản ánh, báo cáo kịp thời về UBND thành 

phố (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận:  
- TT Thành uỷ (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT,  các PCT UBND TP; 

- Sở Nội vụ; 

- Đài TTTH tỉnh (phối hợp); 

- Thành viên BTC hội nghị; 

- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xa;̃ 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT; TTT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:phongnoivutpls@gmail.com
mailto:phongnoivutpls@gmail.com
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Đơn vị:....................................... 
 

DANH SÁCH  

ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC DỰ HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG  

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ III GIAI ĐOẠN 2016- 2020 
 

 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

Dân tộc Chức vụ 

đơn vị 

Tóm tắt thành tích 

giai đoạn 2016-2020 

Ghi 

chú 

 

1 

      

 

 

2 

     

 

 

 

3 

     

 

 

 

                                                                           Ngày........... tháng ............. năm 2020 

                                                                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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