
0UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v tổ chức Hội nghị biểu dương 

điển hình tiên tiến các cấp 

  

   Kính gửi: Các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, UBND tỉnh đã ban 

hành Công văn số 165/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 về việc tổ chức Hội nghị 

tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và tổ chức Hội nghị 

biểu dương điển hình tiên tiến các cấp, trong đó chỉ đạo một số nội dung liên 

quan đến công tác tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp để 

các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện. 

Tuy nhiên, hiêṇ nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, 

các cấp, các ngành trong tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để tham gia vào 

công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan 

trong cộng đồng. Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương (gọi chung 

là các đơn vị) bao gồm cả các đơn vị được lựa chọn chỉ đạo điểm tổ chức Hội 

nghị điển hình tiên tiến theo các giải pháp sau:  

1. Căn cứ tình hình thực tế, tính chất đặc thù của đơn vị có thể không tổ 

chức hoặc tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến” theo hướng rút gọn 

đại biểu tham dự, giảm quy mô tổ chức và phải đảm bảo an toàn về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

2. Tổ chức Hội nghị trực tuyến đối với các đơn vị có điều kiện; nội dung, 

chương trình và thời gian tổ chức theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND tỉnh. 

3. Đối với các đơn vị không tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên 

tiến, chủ động xây dựng báo cáo; giới thiệu điển hình tiên tiến, đại biểu dự Đại 

hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và đề nghị khen thưởng gửi về Sở 

Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trang thông tin điện tử, báo, đài…) về 

các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, về kết quả tổ chức 

phong trào thi đua của đơn vị.   
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4. Giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện bảo đảm tiến 

độ, nội dung theo Kế hoạch số 125/KH-UBND của UBND tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai và báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, NC, TH, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Dương Xuân Huyên 
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