
    

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

CỤM THI ĐUA HUYỆN 

VÙNG CAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-CTĐHVC Tủa Chùa, ngày        tháng 3 năm 2023 

   

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng  

Cụm thi đua các huyện vùng cao năm 2022 tại huyện Tủa Chùa 
 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND 

tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Hướng dẫn số 3719/UBND-KSTT ngày 14/11/2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương 

hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; 

UBND huyện Tủa Chùa (đơn vị Trưởng Cụm thi đua các huyện vùng cao 

năm 2022) xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng Cụm thi đua các huyện vùng cao năm 2022 tại huyện Tủa Chùa, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng 

trong năm 2022 của các huyện trong Cụm thi đua các huyện vùng cao; kết quả 

phong trào thi đua thể hiện qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế 

hoạch tỉnh giao trong năm; đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác thi 

đua, khen thưởng; sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp giữa các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu 

nước; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm trong 

quá trình thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng. 

- Biểu dương kết quả các phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến tiêu biểu của các đơn vị thuộc Cụm. Qua đó ký kết giao ước thi 

đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh, năm 2023. 
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2. Yêu cầu 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá khách quan, 

toàn diện, đúng tình hình thực tế.  

- Tập trung làm rõ những điểm tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biên pháp 

khắc phục nhằm thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 

2022 đạt hiệu quả cao; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022 đảm bảo trang trọng, tiết 

kiệm và có ý nghĩa tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, 

người tốt việc tốt. 

- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm tham gia đầy đủ 

các nội dung Hội nghị theo Kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT 

1. Nội dung 

- Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các huyện 

vùng cao năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. 

- Tham luận của các đơn vị trong Cụm thi đua. 

- Thông qua kết quả chấm điểm, kết quả xét chọn đơn vị dẫn đầu đề nghị 

tặng Cờ thi đua của Chính phủ, đơn vị đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh. 

- Trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể 

dẫn đầu Cụm thi đua các huyện vùng cao năm 2022. 

- Bàn giao và trao cờ luân lưu đơn vị Trưởng Cụm thi đua năm 2023 

- Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023.  

2. Thời gian, địa điểm 

2.1. Thời gian: ½ ngày, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 (thời gian cụ 

thể có giấy mời sau). Thời gian đón tiếp đại biểu, giao lưu văn nghệ, thể thao, 

thăm quan, học tập kinh nghiệm: 01 ngày (trước ngày tổ chức Hội nghị). 

2.2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa. 

3. Thành phần tham dự (Dự kiến 180 đại biểu, trong đó đại biểu tỉnh 

và huyện bạn: 85 người; đại biểu huyện, xã: 95 người)  

3.1. Đại biểu tỉnh: Mời đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Nội vụ, Cục Thống kê tỉnh; đại diện 

lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Điện Biên. 

3.2. Đại biểu các huyện trong Cụm thi đua các huyện vùng cao: Đại 

diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND 

huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Văn 

phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ các huyện; chuyên viên phụ trách công tác 

TĐKT các huyện; đại biểu tham dự báo cáo tham luận. 

3.3. Đại biểu huyện Tủa Chùa: Thường trực Huyện ủy, Thường trực 

HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ 

Huyện uỷ; Thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện; đại diện lãnh 

đạo: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy; Các ban xây 
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dựng Đảng, các cơ quan Khối Đoàn thể huyện; các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND huyện Tủa Chùa (Đơn vị Cụm trưởng năm 2022) 

1.1. Phòng Nội vụ huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các nội dung, 

chương trình tổ chức hội nghị; Chuẩn bị dự thảo Báo cáo Cụm thi đua các huyện 

vùng cao năm 2022, in ấn và cấp phát tài liệu cho đại biểu; chuẩn bị bài phát 

biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của lãnh đạo UBND huyện.  

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tổng hợp báo cáo 

Hội đồng thi đua, khen thưởng tiến độ kết quả thực hiện Kế hoạch Hội nghị và 

những vấn đề vướng mắc phát sinh để xem xét giải quyết.  

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức hội nghị theo đúng các quy định hiện 

hành gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định. 

1.2. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Phối hợp với Phòng Nội vụ 

huyện chuẩn bị Hội trường, trang trí khánh tiết; đón tiếp và bố trí chỗ ăn, nghỉ 

cho đại biểu về tham dự Hội nghị. 

1.3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện 

- Chủ động phối hợp với Phòng Nội vụ huyện và các đơn vị có liên quan 

xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm các huyện vùng 

cao bằng phóng sự tài liệu, thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau 

Hội nghị. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giao lưu văn nghệ, thể 

dục thể thao; chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.  

1.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Tham mưu cho UBND huyện 

bố trí nguồn kinh phí để tổ chức hội nghị. Thẩm định dự toán và hướng dẫn 

Phòng Nội vụ quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị theo đúng quy định. 

1.5. Công an huyện: Đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau 

thời gian diễn ra Hội nghị. 

1.6. Điện lực Tủa Chùa: Đảm bảo cung cấp điện ổn định trước, trong và 

sau thời gian diễn ra Hội nghị. 

1.7. Các đồng chí là Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng 

huyện: Tham gia tổ chức đón tiếp đại biểu và thực hiện các nhiệm vụ giúp 

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi 

đua vùng cao năm 2022 theo kế hoạch. 

2. UBND các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên 

Đông (thành viên Cụm thi đua huyện vùng cao năm 2022) 

- Chuẩn bị tham luận tại Hội nghị tổng kết; Lập danh sách đại biểu dự Hội 

nghị tổng kết; chuẩn bị báo cáo tổng kết kèm theo video khoảng 5 phút về tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác thi đua khen thưởng năm 

2022 gửi về UBND huyện Tủa Chùa (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 20/3/2023. 
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- UBND huyện Mường Chà (đơn vị cụm trưởng năm 2023): chuẩn bị nội 

dung phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng Cụm thi đua các huyện vùng cao năm 2022 tại huyện Tủa Chùa. UBND 

huyện Tủa Chùa yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh; 

- TT. Huyện ủy;               (B/c) 
- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- UBND các huyện Mường Chà, Mường 
Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 

- Lưu: VT, NV.                                

TM. CỤM THI ĐUA HUYỆN VÙNG CAO 

TRƯỞNG CỤM 

 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

Lường Tuấn Anh 
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