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ICE HOikCH
T chfrc hi nghj din hInh tiên tin, di hi thi dua yêu nuc các cp,
tiên tói Bi hi thi dua yêu ntthc thành phô lan thfr V
vã Bi hi thi dua yêu nu'&c toàn quôc lan thfr X

Thrc hin K hoach s 1 9IKH-HDTDKT ngày 24/5/2019 cüa Hi dng Thi
dua - Khen thithng Trung rang ye vic to chirc D.i hi thi dua yêu nuàc các cap
tiên t&i Dai hi thi dua yêu nuâc toàn quôc lan thir X, UBND thành phô Dà Näng
triên khai Ké hoach to chirc hi nghj diên hInh tiên tiên, di hi thi dna yêu rnrâc
các cap, tiên t&i Dai hi thi dna yéu rnthc thành phô Dà NAng lan thir V và Dai hi
thi dna yêu nu&c toàn quôc lan thu X, cii the nhr sau:
I. MIJC JMCH VA

yEu cAu

1. Dánh giá két qua cüa các phong trào thi dua yêu ntrâc kê tir sau D.i hi thi
dna yêu nuâc thành phô lan thir IV (2015) vói chü dé "Nàng dng, sang tao, thi
dna xây dirng, phát triên thành phô Dà Nng giâu dçp, van minh", gop phân thirc
hin các nhirn vi phát triên kinh tê - xã hi, dê ra phucing hixâng, nhim vi day
mnh phong trào thi dna và thirc hin cong tác khen thrning trong thô'i gian t&i.
2. Biu ducing thành tIch các phong trào thi dna Va ton vinh các t.p th& Ca
nhan anh hung, chiên si thi dua toàn quôc, cac gucmg diên hInh tiên tiên, tiêu biêu
trong các ngành, các cap, các linh vlrc, dja bàn trong toàn thành phô, qua do khcii
dy và phát huy sue mnh cüa khôi di doàn két toàn dan tc, to dng lirc thixc
hin thäng igi các nhim vi cüa tàng ngành, tüng dja phiiong.
3. Thông qua hi nghj din hlnh tién tin và Di hji thi dna yeu nuóc khäng
djnh các bài h9c kinh nghim ye to chuc phong trào thi dna và cong tác khen
thithng, ye xay dirng va nhân rng các diên hInh tiên tiên cUng nhu nhüng ton tai,
han ché can khàc phiic d tiêp tiic dôi m&i cong tác thi dua, khen thii&ng dt dixcic
kêt qua cao trong thii gian ti.
4. Vic t chuc hi nghj din hInh tiên tin và Dai hi thi dna yêu nuóc' dam
bâo trang trçng, thiêt thrc, tiet kim, tránh phô triwng, hInh thüc.
II. NQI DUNG VA CAC BTXOC TIEN HANH
1. Nh&ng ni dung cn tp trung tü' nay dn Bi hi thi dua yêu rnthc
thãnh phô lan thfr V
a) D.y manh cOng tác tuyen truyn ti.' ti.i&ng cüa Chü tjch H ChI Minh v thi
dua yêu rnthc, các chü trucing, chInh sách cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba nrnc ye thi
dna, khen thuâng. Các Ca quan thông tin truyen thông tp trung tuyên truyên ye
Dai hi thi dna, biêu duong ghi nhn nhUng thành qua cüa phong trào thi dua yêu

nithc trên t.t câ các lrnh virc cüa dôi séng xä hi, gop phn phát trin kinh té - xâ
hi, báo dam quôc phông - an ninh cüa thành phô; m& rng nhieu hInh thirc tuyen
truyên, biêu dixong các diên hInh tiên tiên, các nhân to mâi, gixang ngr&i tot, vic
tot, tao không khI sôi noi, chào m&ng các ngây k' nim Ion trong nãm 2019 và
2020, chào müng Dai hi Dáng toàn quôc lan thtr XIII, E)ai hi thi dua yêu nuOc
toân quôc lan thir X,Dai hi Dâng b thành phô lan thir XXII và Dai hi thi dua
yêu nuOc thành phô lan thir V;
b) Các ngành, các cp phát dng dçrt thi dua dc bit, soi n&, sâu rng, thit
thrc, phân dâu thirc hin thàng lçii nhiêm vu phát triên kinh tê - xâ hi giai doan
2016-2020, di dOi vOi thuc hành tiêt kim, chông tham nhQng, lAng phi; bâo dam
an sinh xA hi, giâm nghèo ben v&ng, phông chông thiên tai, djch bnh, giâm thiêu
tai nan giao thOng, gi vQ'ng on djnh chInh trj, bâo dam an ninh trt tir, an toàn xA
hi, xay dirng bô may vthig manh gAn v&i vic h9c t.p và lam theo tis tithng, dao
dc, phong cách Ho ChI Minh, nhAm phát buy sic rnnh cüa cá h thông chInh trj,
tao s1r dông thun cüa toân xA hi. T.p trung triên khai có hiu qua cac phong trào
thi dua trçng tam: "Doanh nghip Vit Nam hi nh.p và phát triên", "Ca rnr&c
chung tay vi nguoi nghèo - Không dé ai bj bO lai phIa sau", "Can b, cong chic,
viên chüc thi dua thirc hin vAn boa cong sO". To chirc tong két 10 nAm thirc hin
va tiêp tc day manh phong trào thi dua "Thành phô Dà Nkg chung src xay dijng
nOng thôn mOi". DOng thOi, biêu du'ng, khen thixOng các tp the, cá nhân tiêu biêu
xuât sAc trong th1rc hin các phong trào thi dua;
c) Tip tçlc quán trit, t chi'rc thirc hiên tht Lu.t Thi dua, khen thix&ng va cac
nghj djnh, thông tu hi.r&ng dan thi hânh, các quy djnh ye cOng tác thi dua, khen
thi.r&ng cUa thành phô Dà Nng, nâng cao nhn thirc và tinh than trách nhim chap
hành tot các pháp lu.t và các chInh sách ye thi dua, khen thuOng. Tiêp tiic nghiên
ciru, hoàn thin các vAn bàn quy phm pháp lu.t ye thi dua, khen thuOng, dê cOng
tác thi dua, khen thuOng thirc s1r là dng lirc manh m trong thrc hin các nhim
vu chInh trj;
d) Chü trçng vic phát hin các din hInh tién tin và nhân t mOi thirc s'r tiêu
biêu trong các phong trâo thi dua yéu nix&c, duçic quan chOng, tp the suy ton dé
biéu di.rang, tOn vinh kjp thOi vâ dé nghj các hInh thrc khen thi.thng phà hqp, xl'rng
dáng, dông th&i có ké hoach bOi dtröTlg, nhAn rng de các diên hInh tiên tiên tiéu
biéu duçc Ian tOa thtrc sir hiu qua trong cuc sOng.
2. HInh thfrc, thôi gian ti ch&c hi nghj, di hi các cp
a) HInh thirc t chüc:
- Di vOi xA, phuOng, doanh nghip NhA nuâc (cap Co sO): CO th lra ch9n:
"Hi nghj tuyên di.ro'ng diên hInh tiên tién", "Hi nghj biéu di.rong ngi.rOi tot, viêc
tot", "Hi nghj biêu ducTng nhUng ngui lao dng giOi, lao dng sang tao".
- Di vOi sO, ban, ngành, hi, doàn th thành ph (cp trén co sO): "Hi nghj
tuyen duong dién hInh tien tiên".
- Di v6i qun, huyên (cp trén Co sO): "Dai hôi Thi dua yêu nuOc".
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- Dôi vOi các dan vj 1irc lirqng vütrang, Ca quan trung irang dóng trên da bàn
thành pho, hInh thác to chüc thuc hiên theo chi dao, hithng dan cüa b, ban, ngành,
doàn the trung uang.
b) Thành phn và s luqng dai biu:
- Thành ph.n: Dai biu khách miii; di biu can b, cong chirc, viên chrc,
ngi.thi lao dng ca quan, &m vj; di biêu di dint.p the, cá nhân Anh hung Lao
dOng, Anh hung lc krqng vu trang nhân dan, Chiên si thi dua thành phô, Chiên Si
thi dua toàn quôc (nêu có); các gucmg diên hmnh tiên tiên.
- S luçrng: Do ca quan, dan vj t chüc quy& djnh trén casi d xut cüa
Thithng trgrc Hi dong Thi dua - Khen th'tx&ng ca quan, dan vj (tôi da không qua
200 dai biêu dôi voL cap ca sO, 300 dai biêu dôi vOi cap trén casO). Ca quail, dan
vi có so hxng can b, cOng chic, viên chc, ngui lao dng bang hoc It han sO
hxgng quy djnh nêu trên thI to chcrc hi nghj toàn the; nhiêu han so lucing quy djnh
nêu trén thi tO chirc hi nghj, dai hi dai biêu.
c) ThOi gian t chi'rc:
- Di vOi cp cci sO: 01 bui vào qu I nàm 2020.
- Di v&i cp trén ca sO: 01 bui vào qu II nàm 2020.
- UBND thành ph chi dao dim hôi nghj tai các ca quan, dan vj sau d rut
kinh nghim chi dao chung: Van phàng Thành üy(di din Khôi thi dua các ca
quan cong tác Dãng); Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh thành phô (di din
Khoi thi dna Mt tr.n và các to chOc chInh trj - xã hi); SO VAn hóa và The thao
(dai diên KhOi thi dna sO, ban, ngành) và TJBND qun Hâi Châu (dai din Ciim thi
dua Qu.n, huyn).
- Di hi thi dua yêu nuOc thành ph Dà Nng ln thu V sê tin hành vào qu
III nAm 2020 (TJBNID thành phô có ke hoach ci the riêng).
3. Chu'o'ng trInh hi nghj, di hi
a) Tuyên b l do, giOi thiu dai biu và khai mac hi nghj, dai hi;
b) Báo cáo tng kt phong trào thi dua và cOng tác khen thuOng 5 nAm qua,
phuang huOng, nhim viii cOng tác thi dna, khen thithng 5 nAm t&i. Day là ni dung
quan trçng, can duçc chuân bj cOng phu, chat lucing, barn sat muc dIch, yêu câu
cüa hi nghj, dai hi. Báo cáo phâi nêu ducic nhrng net rnOi, sang tao, nhthig
phong trào thi dua thiêt thirc, hiu qua, nhung mO hInh, nhân to mOi gop phan quan
trçng vào vic hoàn thành nhim vii chInh trj, nhim vi phát triên kinh tê xA hi
cüa ca quan, dan vj, thành phô (co th xay dung phóng sr, video clip, hmnh ánh dê
minh hça cho ni dung báo cáo).
c) Báo cáo tham lun cüa cac din hInh tiên tin. Ni dung nay can chi tr9ng
1ra ch9n diên hInh that sir tiêu biêu trong 5 näm qua và có suc lan tOa, de li an
tuqng tai hi nghj, dai hi;
d) T chIrc hoat ding giao lu-u các din hInh tiên tin (nu có diu kin t chOc);
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ci) Biu di.rang, ton vinh, khen thu&ng các din hInh tiên tin;
e) Phát biu chi dao cüa cp trén (nu có);
g) Phát dng phong trào thi dua giai doan 2020 - 2025;
h) Tng k& và b mac hi nghi, dai hi.
CAn ci'r ni dung, yéu cu chi.wng trInh nêu trén, cac co quan, don vj Co th th
chirc các hinh thirc cia dng, phong phii, sang t?o nhAm tao không khI phân kh&i,
vui ti.wi và cOng là niêm tir hào dôi vi các tp the, ca
nhân dixgc ton vinh cOng
nhu các dai biêu dir hi ngh, dai hi.
III. JUN11 PHI
Kinh phi t chirc hi nghj din hInh tién tin, dai hi thi dua yêu mthc do các
don vj dir toán hang nAm theo quy djnh.
IV. TO CH1C THIXC HIN

Co quan,

1. CAn cir K hoach nay, yêu cu các co quan, don vj xay dgrng k hoach cii
th dê triên khai thuc hiên. Thu tru&ng các co quan, don vj, c1im tnrOng, khôi
tru&ng Ciim, khôi thi dna to chirc các hoat dng, phong tràothi dna thiêt thirc 1p
thành tich chào m&ng Dai hci Thi dua yéu nrn9c thành phô lan
thir V. tiên tói Dai
hi Thi dna yêu nlxâc toàn quôc lan thr X và Dai hi Dãng các cap.
2. Giao Si NOi vçi (Ban Thi dua - Khen thithng) hiióng dn t chirc thtrc hin
Kê hoach nay.
3. Trong qua trInh trin khai, chun bj và

th chüc hi nghi, dai hi, cac co

quan, don vj djnh k' báo cáo UBND thành phô (qua Ban Thi dua - Khen thi.r&ng
thuôc Si Ni vii) dê theo dôi và kjp thOri giài quyêt nhOng phát sinh, vuâng mAc.
Trén day là K hoach t chirc hi nghi din hInh tién tin, dai hQi thi dna yêu
nl.ràc các cap, tiên ti Dai hi thi dua yeu
niiàc thành phô Dà Nng lan thtr V và
Dai hi thi dna yêu rnrâc toàn quôc Ian thi.'r X,
UBND thAnh phô yêu câu các co
quan chuyên mon thuôc UBND thành phô, UBND các qu.n, huyen và dê nghj Uy
ban M.t trn To quôc Vit Nam thành phô, các Co
quan cOng tác Dâng, các doàn
the nhan dan, các ciim, khôi thi dua trén dja bàn thành phô triên khai thirc hin./.
No'! n/ian:
- HD TDKT Trung trong (b/c);
- Ban TDKT Trung I.rong (b/c);
- Thu&ng trijc Thành üy (b/c);
- Thuông trrc HDNDTP (b/c);
- Ch tich, Phó Chü tjch UBND TP;
- Thânh vién HDTDKT TP;
- Các s&, ban, ngànli, hôi, doan th TP;
- UBND các qun, huyn;
- Các co quan trung u0ng trén dja bàn TP;
- Ban TDKT TP;
- CVP, PVP Doan DBQH, HDND&LJBND TP;
- Ltru: VT, SNV (BTDKT).

TM. UY BAN NHAN DAN
T!CH

HuS'nh Dü'c Tho'
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