
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc 

chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII  

 

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ XVII và chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và 

của tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong 

trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII, với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

quân và dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thi đua khắc phục mọi khó 

khăn, thách thức, đoàn kết, quyết tâm lập thành tích chào Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII. Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. 

2. Việc tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm đảm bảo đúng 

mục đích, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức phù hợp với 

tình hình phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. 

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian, địa điểm 

a) Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 03/4/2020 (thứ Sáu). 

b) Địa điểm:  

- Tuyến tỉnh: Tại phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

- Tuyến huyện: Tại phòng họp trực tuyến, trụ sở UBND các huyện, thành 

phố. 

2. Thành phần đại biểu tham dự 

Tổng số đại biểu tham dự Lễ phát động tại các điểm cầu không quá 20 

đại biểu, trong đó: 

a) Đại biểu cấp tỉnh: 

- Thường trực Tỉnh ủy. 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 
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- Đại diện thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

- Đại diện một số đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh. 

b) Đại biểu cấp huyện:  

- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

- Một số thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện. 

- Lãnh đạo các xã, thị trấn. 

- Đại diện một số đơn vị trong cụm thi đua của huyện. 

c) Phóng viên: 

Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nhân dân, Báo 

Tiền phong, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn. 

d) Đại diện một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng thưởng bằng khen trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

3. Nội dung chương trình Lễ phát động 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua cao 

điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. 

- Phát biểu hưởng ứng của các cơ quan: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch UBND huyện: Bắc Sơn, Văn Lãng.  

- Tổ chức trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Kết thúc Lễ phát động. 

4. Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua được bố trí từ Quỹ Thi 

đua, khen thưởng của tỉnh năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản phát động phong trào thi 

đua cao điểm và dự thảo bài phát biểu phát động phong trào thi đua của lãnh đạo 

UBND tỉnh tại Lễ phát động. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh: chuẩn bị hội trường, trang trí 

khánh tiết, phát hành Giấy mời, tổ chức đón tiếp các đại biểu tham dự. 

- Lập danh sách đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh (không quá 20 đại 

biểu) và dự trù kinh phí tổ chức Lễ phát động. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch 

và tổ chức Lễ phát động đảm bảo đúng nghi lễ, trang trọng và tiết kiệm; kiểm 

tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo, trình ban hành phát động 

phong trào thi đua của UBND tỉnh và bài phát biểu phát động phong trào thi đua 

của lãnh đạo UBND tỉnh tại Lễ phát động.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ: chuẩn bị hội trường, trang trí khánh 

tiết, biển tên đại biểu, phát hành Giấy mời, tổ chức đón tiếp các đại biểu tham dự 

Lễ phát động, công tác hậu cần và các điều kiện phục vụ Lễ phát động. 

- Tổ chức, điều hành chương trình Lễ phát động. 

3. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ 

tịch UBND huyện: Bắc Sơn, Văn Lãng 

Chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

4. Viễn thông Lạng Sơn: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Lễ phát động. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt 

Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                        
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;                                                                                                            

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên HĐTĐKT tỉnh; 

- Các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

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

 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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