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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG VĂN YÊN 

 

Số: 25/KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Văn Yên, ngày 17 tháng 3  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phường Văn Yên  

giai đoạn 2020 - 2025 

  

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 27/9/2019 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, Ủy ban nhân dân phường Văn Yên ban hành Kế 

hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 với các nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua "Hội nghị điển hình tiên tiến” đánh giá kết quả thực hiện các 

phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp năm 2015, 

góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 05 năm (2015-2020) của 

phường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXX, rút ra bài 

học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nhất là kinh 

nghiệm về xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến cũng như những tồn tại, hạn chế 

cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 

và công tác khen thưởng trong thời gian tới. 

2. Gắn các hoạt động vinh danh điển hình tiên tiến tại Hội nghị điển hình tiên 

tiến phường với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

3. Biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các gương điển 

hình tiên tiến tiêu biểu trong các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, khơi dậy 

và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

4. Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết 

kiệm, tránh phô trương, hình thức. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC  

1. Những nội dung tập trung từ nay đến Hội nghị điển hình tiên tiến 

phường giai đoạn 2020-2025 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi 

đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi 

đua khen thưởng. Các CBCC tập trung tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu 

nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh của phường; mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền các 

điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo khí thế thi đua sôi 

nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ 

phường lần thứ XXXI và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ 
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tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X. 

- Các tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 

các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhằm phát huy sức mạnh của 

cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 05 năm 2015-2020, đi 

đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; giảm nghèo bền vững, 

phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an sinh xã 

hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng bộ 

máy vững mạnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua 

trọng tâm: “xây dựng đô thị văn minh”, “Cán bộ, công chức, phường Văn Yên thi 

đua thực hiện văn hóa công sở”. 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 Thi đua, khen thưởng và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các 

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

 - 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 tổ chức, thành phần và số lượng đại biểu tham dự 

hội nghị điển hình tiên tiến các cấp. 

2.1 Hình thức tổ chức:"Hội nghị điển hình tiên tiến”. 

 2.2 Thời gian tổ chức: Một buổi, dự kiến trong Quý I năm 2020. 

2.3 Thành phần và số lượng đại biểu: 

+ Thành phần: Đại biểu khách mời; đại diện tập thể và cá nhân Chiến sĩ thi 

đua, điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc; điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, 

người trực tiếp sản xuất, lao động; gương người tốt, việc tốt (đại biểu điển hình tiên 

tiến 70%, đại biểu khách mời 30%). 

+ Số lượng đại biểu: Số lượng đại biểu do đề xuất của Thường trực Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng (tối đa 100 đại biểu). 

3. Nội dung, chương trình Hội nghị điển hình tiên tiến  

- Đón tiếp đại biểu; 

- Ổn định tổ chức; 

- Hình ảnh về phong trào thi đua yêu nước; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc; 

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 5 năm 

2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm 2020-

2025; 

- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (chú trọng lựa chọn điển hình 

thật sự tiêu biểu trong 05 năm qua và có sức lan tỏa); 
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- Phát biểu chỉ đạo của cấp trên; 

- 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; 

- Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua; 

- Thông qua danh sách đại biểu đi dự Hội nghị (Đại hội) cấp trên; 

- Tổng kết và bế mạc. 

Căn cứ nội dung, yêu cầu chương trình UBND phường có thể tổ chức các 

hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù hợp, như: Đại biểu thiếu nhi chào 

mừng, biểu diễn văn nghệ, trao tặng các hình thức khen thưởng, giao lưu trực 

tiếp với các điển hình, xây dựng phóng sự, phim tài liệu để minh họa…  

4. Một số hoạt động trước, trong và sau dịp tổ chức Hội nghị 

-Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các hệ thống thông tin từ phường đến 

tổ dân phố về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, 

những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt gắn 

với đợt cao điểm tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXXI 

nhiệm kỳ 2020-2025 một cách thiết thực, có hiệu quả. 

- Xây dựng phóng sự truyền hình về phong trào thi đua yêu nước, công tác 

khen thưởng, xây dựng đô thị văn minh. 

- Xây dựng chương trình nghệ thuật và giao lưu với các điển hình tiên tiến. 

- Tổ chức trưng bày các hình ảnh, hiện vật về thành quả trong phong trào thi 

đua, công tác khen thưởng, xây dựng đô thị văn minh, các điển hình tiên tiến. 

5. Một số nội dung trọng tâm của Hội nghị. 

5.1. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 5 

năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới. 

Đây là nội dung quan trọng cần được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, bám sát 

mục đích, yêu cầu của Hội nghị. (Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, 

những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, những mô hình mới góp phần hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, 

địa phương (có thể xây dựng phóng sự, video clip, hình ảnh để minh họa cho nội 

dung báo cáo). 

Bố cục và nội dung chính của báo cáo gồm: 

 - Phần tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. 

 + Đánh giá kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước từ Hội nghị 

thi đua lần trước đến nay; nêu rõ các phong trào thi đua tiêu biểu và đánh giá tác 

động, tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua. 

 + Kết quả công tác khen thưởng; phân tích kết quả, chất lượng, các hình thức 

khen thưởng, việc khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất; việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 
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 + Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức phong trào thi đua yêu 

nước và công tác khen thưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức 

đoàn thể trong những năm qua. 

 + Tồn tại, hạn chế chủ yếu, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. 

 - Phần phương hướng nhiệm vụ: 

 + Xác định phương hướng, mục tiêu chung của phong trào thi đua và công tác 

khen thưởng trong 05 năm tới. 

 + Những nội dung chủ yếu đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen 

thưởng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. 

 + Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các giải 

pháp chủ yếu. 

* Yêu cầu chung của báo cáo: Thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện các 

phong trào thi đua yêu nước để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, 

gương người tốt, việc tốt; phân tích đánh giá tác dụng của các phong trào thi đua đối 

với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; rút ra các bài học kinh nghiệm chủ yếu trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đề 

ra giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. 

 5.2. Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

 - Báo cáo điển hình phải được lựa chọn đảm bảo có sức thuyết phục, giáo dục, 

nêu gương; kết hợp giao lưu với các điển hình tiên tiến, có minh họa bằng hình ảnh, 

video clip, phóng sự... 

- Số lượng báo cáo: Tùy thuộc vào thời gian Hội nghị để lựa chọn. Nên lựa 

chọn các tập thể, cá nhân có những mô hình mới, sáng tạo, có sức thuyết phục, lan 

tỏa, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính đại diện các lĩnh vực, các thành phần (dự kiến tham 

luận: 05 ý kiến trong đó 02 ý kiến TDP, 01 ý kiến đoàn thể, 01 ý kiến cơ quan, đơn 

vị, 01 ý kiến cá nhân) 

 5.3. Tên của Hội nghị thống nhất như sau: 

Hội nghị điển hình tiên tiến phường Văn Yên 

Giai đoạn 2020 - 2025 

Văn Yên, ngày….tháng 03 năm 2020 

III. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI 

1, Xây dựng và triển khai Kế hoạch; 

2, Các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố xây dựng báo cáo đánh giá tình hình và 

kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại tổ chức, đơn vị mình; tổ chức 

bình xét, giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến đề xuất vinh danh tại Hội nghị 

điển hình tiên tiến; gửi báo cáo, danh sách và bản tóm tắt thành tích của các tập thể, 

cá nhân đề nghị vinh danh về cho Thường trực Hội đồng TĐKT phường để tổng hợp. 

3, Hội đồng TĐKT hướng dẫn tiêu chí bình xét, phân bổ chỉ tiêu cho các ban 

ngành, đơn vị, tổ dân phố; họp bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên 

cơ sở danh sách đề xuất của các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố và qua theo dõi thực 
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hiện các phong trào thi đua; dự kiến đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp 

thành phố; Tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi 

đua yêu nước trong giai đoạn 2015 – 2020 của phường; phương hướng nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện giai đoạn 2020 - 2025.  

3, Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hội nghị (gồm: văn nghệ chào mừng, tài 

liệu, hội trường, ma két, giấy mời, Giấy chứng nhận, hoa, tiền thưởng, nước uống…). 

4, Tổ chức Hội nghị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1, Dự kiến thời gian: 

- Ngày 15/3/2020: Họp Hội đồng TĐKT triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức 

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; 

- Từ ngày 15-17/3/2020: hoàn chỉnh và gửi kế hoạch chi tiết cho các ban 

ngành, đơn vị, tổ dân phố để thực hiện; 

- Từ 18 – 20/3/2020: các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố chuẩn bị báo cáo, 

tiến hành họp bình xét các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham dự Hội nghị; tóm tắt thành 

tích của các tập thể, cá nhân đề nghị vinh danh. 

- Ngày 23/3/2020: các đơn vị gửi báo cáo, danh sách đại biểu đề xuất vinh 

danh và tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân về Hội đồng TĐKT phường. 

- Ngày 25/3/2020: Hội đồng TĐKT họp lần 2 thống nhất thành phần, số lượng 

đại biểu, phân công phát biểu tham luận tại Hội nghị; dự kiến tập thể, cá nhân tham 

dự Hội nghị điển hình tiên tiến Thành phố (theo số lượng phân bổ 01 tập thể và 05 cá 

nhân). 

- Ngày 25 - 27/3/2020: hoàn chỉnh báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và 

công tác khen thưởng 5 năm 2015–2020; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 

2020 - 2025; chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

- Ngày 31/3/2020: tổ chức Hội nghị. 

2, Phân công trách nhiệm: 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch Hội đồng TĐKT: Chỉ đạo, xây dựng và triển khai 

kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2020–2025); Chủ trì, khai mạc, 

phân công phát biểu tham luận, điều hành Hội nghị. 

- Trưởng các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố chủ trì xây dựng báo cáo đánh 

giá tình hình và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị trong 5 

năm (2016–2020), đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 5 năm 2020- 

2025; tổ chức bình xét và giới thiệu các gương điển hình tiên tiến của đơn vị để biểu 

dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến của phường 

- Các thành viên Hội đồng TĐKT phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ 

chức thực hiện; tham gia chỉ đạo các đơn vị, tổ dân phố trong quá trình thực hiện theo 

sự phân công. 
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- Văn phòng Cấp ủy Chính quyền phường, Thư ký Hội đồng TĐKT: phối hợp 

với Hội đồng Thi đua khen thưởng, các tổ chức, cá nhân liên quan tham mưu: Xây 

dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, dự trù kinh phí, hướng dẫn lựa chọn và xét tôn 

vinh các điển hình tiên tiến tại Hội nghị; tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình và kết 

quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016-2020); tham mưu thành 

phần, số lượng đại biểu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị. 

- Công chức Văn hóa Xã hội chủ trì, phối hợp với bộ phận truyền thanh tăng 

cường tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và các gương điển hình tiên 

tiến; chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, treo pano, áp phích tuyên 

truyền, chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến tạo không khí thi đua, sôi nổi rộng 

khắp trong toàn phường. Mở chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, viết tin bài, … 

tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến trên trang thông tin điện tử của phường. 

- Công chức Tài chính - Kế toán phối hợp xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Hội 

nghị điển hình tiên tiến đảm bảo theo quy định. 

Đề nghị các ban ngành, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị các tiết mục văn 

nghệ chào mừng Hội nghị (Trường Tiểu học: 2 tiết mục, Trường Mầm non 1 – 2 tiết 

mục, Hội LHPN 1 - 2 tiết mục, Đoàn Thanh niên 01 tiết mục). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phường Văn Yên giai 

đoạn 2020-2025; Để kịp thời cho Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến 5 năm 

(2020 - 2025), yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ dân phố thực hiện nghiêm 

túc các nội dung kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện trường hợp có 

vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Văn phòng Cấp ủy Chính quyền phường 

để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân phường xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nội vụ Thành phố (báo cáo); 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng 

phường; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT, VP. 
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