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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang  

lần thứ V (2020 - 2025) 

 
 

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW  ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến 

tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội 

Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020 - 2025), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ 

sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV (2015 - 2020), chỉ ra những tồn 

tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2020 - 2025. 

2. Biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập 

thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các cấp, các ngành, các lĩnh vực, 

các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang …, qua đó khơi 

dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tạo động 

lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Đại hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô 

trương, hình thức.  

II. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRINH ĐẠI HỘI 

1. Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến vào tháng 9 năm 2020. 

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh. 
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2. Chương trình Đại hội: 

- Văn nghệ chào mừng; 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Khai mạc Đại hội; 

- Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân thành phố Tuyên Quang chúc mừng 

Đại hội; 

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

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

(2020 - 2025); 

- Phóng sự tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương những 

tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn tỉnh trong 5 năm (2015 - 2020); 

- Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến báo cáo tham luận, gồm: 

+ Điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”;  

+ Điển hình trong Phong trào thi đua: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong 

sạch, vững mạnh; Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới; Chung tay 

vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Sản xuất, kinh doanh giỏi;  

Doanh nghiệp Tuyên Quang hội nhập và phát triển; Dạy tốt, học tốt; Thực hiện 

12 điều y đức; Thi đua quyết thắng và phong trào Công an nhân dân vì nước quên 

thân, vì dân phục vụ; 

- Phát biểu của Đại biểu Trung ương; 

- Phát biểu của lãnh đạo tỉnh; 

- Công bố Quyết định khen thưởng;  

- Thông qua danh sách cử Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X;  

- Phát động phong trào thi đua;  

- Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua; 

- Bế mạc Đại hội. 

III. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU 

Dự kiến tổng số 380 đại biểu: Trong đó, đại biểu là nhân tố điển hình tiến 

tiến 220; đại biểu khách mời 160, cụ thể: 

1. Thành phần đại biểu là tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến  

- Đại diện các tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang; 
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- Đại diện các tập thể Anh hùng lao động;                 

 - Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

- Đại diện Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; 

- Đại diện Nhà giáo ưu tú; 

- Đại diện Nghệ sĩ ưu tú; 

- Đại diện Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; 

- Đại diện Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 

- Đại diện doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh; 

- Đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc điển hình tiên tiến; 

 - Đại biểu điển hình tiên tiến Nông dân; 

- Đại biểu điển hình tiên tiến Thanh niên, Thiếu niên; 

- Đại biểu điển hình tiên tiến Phụ nữ; 

- Đại biểu điển hình tiên tiến Công nhân; 

- Đại biểu điển hình tiên tiến Cựu chiến binh; 

- Đại biểu điển hình tiên tiến của Công an tỉnh; 

- Đại biểu điển hình tiên tiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

 - Đại biểu nhân tố tiêu biểu huyện, thành phố (có biểu phân bổ chi tiết kèm theo). 

2. Thành phần đại biểu mời 

- Đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước; 

- Đại biểu các Ban, bộ, ngành, các cơ quan Trung ương, Quân khu 2,          

Đài, báo Trung ương, các tỉnh giáp gianh, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền 

núi phía Bắc, gồm: 

+ Đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, 

Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn 

phòng Chính phủ; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

+ Đại biểu các Bộ: Nội vụ, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao 

thông Vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, 

Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thể thao và 

Du lịch; Ủy ban Dân tộc, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

+ Đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
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Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 

+ Đại biểu Quân khu 2, Sư đoàn 316, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 

Quân khu 2 đóng quân trên địa bàn tỉnh; 

+ Đại biểu Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 

Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;  

+ Đại biểu các tỉnh: Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, 

Hòa Bình, Bắc Giang.   

3. Thành phần đại biểu trong tỉnh 

- Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lão thành cách mạng; 

- Đại diện Bà mẹ Việt Nam anh  hùng; 

- Đại diện các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương; 

- Đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 

Đại hội; 

- Đại biểu đại diện 13 Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; 

- Đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố; 

- Phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

phóng viên Cơ quan thường trú Báo nhân dân tại Tuyên Quang, Thông tấn xã 

Việt Nam tại Tuyên Quang. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị: tổ chức Hội nghị biểu dương người 

tốt, việc tốt gắn với Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn hoặc các 

chuyên đề thi đua; lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

Tuyên Quang lần thứ V theo kế hoạch (hoàn thành trong tháng 6 năm 2020); 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến. Thành 

phần, số lượng đại biểu do đơn vị tổ chức Hội nghị quyết định, đảm bảo phù hợp 
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với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý (hoàn thành trong 

tháng 6 năm 2020). 

Lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh Tuyên 

Quang lần thứ V. 

2. Sở Nội vụ 

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020 - 2025) (hoàn thành trong tháng 

4 năm 2020); 

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu 

nước và công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ 

công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2020 - 2025); 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lập danh sách đại 

biểu mời dự Đại hội; in và gửi giấy mời đại biểu theo danh sách được duyệt; đón 

tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu về dự Đại hội; cử công chức đón tiếp và 

hướng dẫn đại biểu vào vị trí ngồi theo sơ đồ được duyệt; chuẩn bị cơm mời đại 

biểu (ngày diễn ra Đại hội); 

- Lên makét; trang trí khánh tiết Đại hội; khẩu hiệu, băng rôn trong và 

ngoài Hội trường theo nội dung được Trưởng Ban tổ chức Đại hội duyệt; chuẩn 

bị hoa trong Hội trường;  

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tổ chức Đại hội và thực hiện công tác khen thưởng tại Đại hội; 

- Hướng dẫn các nhân tố điển hình tiên tiến xây dựng báo cáo tham luận tại 

Đại hội; 

- Dự kiến đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, 

theo hướng dẫn của của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- Xây dựng dự thảo chương trình, kịch bản chi tiết Đại hội;  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Đại hội và các điều kiện 

cần thiết khác phục vụ Đại hội; 

- Lập dự toán kinh phí tổ chức tổ chức Đại hội và kinh phí tổ chức Đoàn 

Đại biểu tỉnh đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X gửi Sở Tài chính thẩm 

định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân tỉnh thành lập Ban Tổ 

chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020 - 2025); 

- Chuẩn bị Hội trường; âm thanh, loa đài phục vụ Đại hội.  
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- Lên sơ đồ vị trí chỗ ngồi; biển tên đại biểu, cử công chức đón tiếp và 

hướng dẫn đại biểu vào vị trí ngồi theo sơ đồ được duyệt; 

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi 

đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2015 - 2020), phương 

hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2020 - 2025); 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trình chiếu phóng sự tài 

liệu về phong trào thi đua yêu nước tại Đại hội; 

- Làm công tác tổ chức tại Đại hội. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các ngành liên quan, Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; 

tuyên truyền về Đại hội trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. 

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức chính trị 

- xã hội và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn hoá, 

văn nghệ chào mừng Đại hội; 

- Chuẩn bị Chương trình văn nghệ (thời lượng 20 phút) phục vụ Đại hội;  

- Hướng dẫn huyện, thành phố căng, treo băng zôn, khẩu hiệu, panô tuyên 

truyền; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng 

Đại hội; 

- Triển lãm ảnh tại sảnh tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh về thành tựu phát 

triển kinh tế - xã hội và những điển hình tiên tiến, phong trào thi đua (2015 - 2020). 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Xây dựng phóng sự tài liệu về phong trào thi đua, những nhân tố mới là 

tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh trong 5 năm qua (thời lượng 30 phút), 

để sử dụng minh hoạ cho báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 

(2015 - 2020) tại Đại hội; 

- Xây dựng chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình trong 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện công tác tuyên truyền 

trước, trong và sau Đại hội. 

7. Báo Tuyên Quang 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội; giới thiệu, 

tuyên truyền các gương điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh, thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; 

- Xây dựng số Báo chuyên đề về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên 

Quang lần thứ V (2020 - 2025); 
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- Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ biên tập, 

xuất bản cuốn sách “Gương người tốt, việc tốt” để nêu gương, nhân rộng điển 

hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.  

8. Công an tỉnh: Xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn 

giao thông tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong dịp tổ chức Đại hội. 

9. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020 - 2025) và kinh phí Đoàn Đại biểu tỉnh 

đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định.  

Căn cứ nội dung Kế hoạch và các nhiệm vụ được phân công, yêu cầu Giám 

đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để chỉ đạo giải quyết./.  
                                                 

 

Nơi nhận: 

- Hội đồng TĐKT Trung ương; 

- Ban TĐKT Trung ương;             

- Thường trực Tỉnh ủy;                  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng Tỉnh uỷ;  

- Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Các sở, ban ngành; 

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 

- Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; 

- Ban Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ; 

- Huyện ủy, Thành ủy;  

- UBND huyện, thành phố;    

- Lưu: VT, NC (Chung).   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Huấn 

 

  

                   

 

(Báo cáo) 
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