
 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
 

Số: 885 /KH-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Kỳ Anh, ngày 03 tháng  7  năm 2020 
     

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 

và tổng kết 10 năm thực hiện CCHC giai đoạn 2011-2020 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước sau Hội nghị điển hình tiên 

tiến năm 2015 đến nay và vai trò của phong trào thi đua yêu nước đối với việc thực 

hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) của huyện; kết 

quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trong 10 năm (2011-2020); 

chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm 

vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 

- 2025, công tác CCHC giai đoạn 2021-2030. 

2. Biểu dương thành quả chung của công tác CCHC, phong trào thi đua 

yêu nước, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của cấp huyện, cấp xã, các 

ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp Nhân dân trong các 

phong trào thi đua yêu nước. Qua đó khơi dậy, động viên, cổ vũ sức mạnh to lớn 

của khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tạo động lực thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ 

thống chính trị và thực hiện công tác CCHC ở các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và 

UBND các xã vững mạnh toàn diện. 

3. Rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua, 

công tác khen thưởng và việc thực hiện CCHC, nhất là kinh nghiệm về xây dựng 

và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực ở các đơn vị, địa phương, gắn 

với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh"; 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 các 

quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

4. Tổ chức kết hợp 02 Hội nghị đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, trang 

trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH, THÀNH PHẦN DỰ 

ĐẠI HỘI 

1. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 

7 năm 2020 (đăng ký lịch tổ chức ngày 14/7/2020). 

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Đồng (Thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng)  

2. Chương trình 

- Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức; 
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- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu Khai mạc Hội nghị; 

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, giai 

đoạn 2015 - 2020; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện CCHC giai đoạn 2011-2020. 

- Xem phóng sự truyền hình; 

- Nghỉ giải lao; 

- Phát biểu tham luận (05 - 07 tham luận); 

- Phát biểu chỉ đạo của đại biểu tỉnh; 

- Bầu đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến tại tỉnh; 

- Công bố các quyết định khen thưởng và vinh danh các điển hình tiên tiến 

xuất sắc;  

- Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025; 

- Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua; 

- Bế mạc Hội nghị. 

3. Số lượng và thành phần đại biểu 

Số lượng đại biểu: Không quá 250 đại biểu;  

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tính 

toán, dự trù kinh phí tổ chức, trình UBND huyện xem xét, quyết định. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Nội vụ 

- Là cơ quan Thường trực Ban TĐ-KT; phối hợp và khâu nối với các 

ngành, lĩnh vực liên quan theo dõi, hướng dẫn và tham mưu tổ chức thực hiện kế 

hoạch; soát xét các nội dung công việc liên quan đảm bảo Hội nghị thành công, 

an toàn, tiết kiệm; 

- Chủ trì phối hợp xây dựng, dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu 

nước, Báo cáo tổng kết công tác CCHC; công tác khen thưởng; diễn văn khai mạc, 

bế mạc, phát động thi đua của Chủ tịch UBND huyện. 

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị; 

- Chuẩn bị hiện vật khen thưởng, các quyết định khen thưởng; tham mưu 

tặng phẩm cho đại biểu và các điều kiện đảm bảo cho Hội nghị, tham mưu văn 

bản giao các đơn vị, cá nhân tham luận trong Hội nghị; Chọn và duyệt tham luận 

các điển hình tiên tiến; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo UBND huyện 

và Hội đồng TĐ-KT.  

2. Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

- Xây dựng chương trình nghệ thuật gắn với giao lưu, phục vụ trao thưởng 

và vinh danh các điển hình tiên tiến tại hội nghị; 

- Tổ chức trang trí hội trường, sân khấu, đảm bảo âm thanh, ánh sáng; bố 

trí trưng bày hình ảnh kết quả phong trào thi đua của các khối thi đua, các ngành, 
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địa phương; treo cờ khẩu hiệu tuyên truyền Hội nghị; tổ chức khánh tiết phục vụ 

tại hội trường; 

- Tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương 

điển hình tiên tiến, các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với các đơn vị liên quan, thẩm định, tham mưu UBND huyện xem 

xét, quyết định kinh phí đảm bảo các hoạt động liên quan đến Hội nghị điển hình 

tiên tiến và tổng kết công tác CCHC. 

4. Phòng Y tế 

Xây dựng phương án đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho đại biểu dự Hội 

nghị. 

5. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Thống kê danh sách Anh hùng Lực lượng vũ trang (bao gồm cả tập thể và 

cá nhân) trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới gửi về UBND huyện (qua 

phòng Nội vụ). 

6. Công an huyện 

- Xây dựng phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông 

ngày diễn ra Hội nghị; 

- Thống kê danh sách Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động 

thuộc lực lượng Công an huyện qua các thời kỳ gửi về UBND huyện (qua phòng 

Nội vụ). 

7. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng các báo cáo và đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện kế hoạch; tôn vinh các điển hình tiên tiến; 

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ký các văn bản, giấy mời và phát hành giấy 

mời đến các thành phần đại biểu; 

- Phối hợp chuẩn bị nội dung và điều kiện phục vụ Hội nghị; 

8. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã: 

- Gửi kết quả Hội nghị điển hình tiên tiến về UBND huyện (qua phòng Nội 

vụ) trước ngày 06/7/2020 để tổng hợp, gồm các nội dung: 

+ Danh sách trích ngang Đại biểu của cơ quan, đơn vị được đề cử tham dự 

Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện; 

+ Danh sách giới thiệu các điển hình tiên tiến xuất sắc kèm bản tóm tắt 

thành tích đề nghị vinh danh, khen thưởng (theo phân bổ của UBND huyện). 

- Đôn đốc, kiểm tra và duyệt nội dung bài tham luận tại Hội nghị của các 

điển hình trước khi gửi UBND huyện. 

- Chuẩn bị các hình ảnh về các phong trào thi đua, phong trào xây dựng 

nông thôn mới, công tác cải cách hành chính để trưng bày tại Hội nghị (mỗi đơn 

vị gửi ít nhất 02 hình ảnh về phòng Nội vụ). 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, các 

đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua của huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các 
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nội dung trên. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản 

ánh về phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện) để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền, phòng Nội vụ sẽ tổng 

hợp, báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban TĐ - KT tỉnh; 

- TT Huyện ủy - HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT +NV./. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Bùi Quang Hoàn 
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