ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
45 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Châu Thành, ngày 05 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua - Khen thưởng năm 2017
và phát động Thi đua - Khen thưởng năm 2018

Căn cứ vào Kế hoạch s 09/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm
2017; Kế hoạch s 39/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
huyện Châu Thành về việc phát động phong trào Thi đua - Khen thưởng năm 2017,
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào
Thi đua - Khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm
2018 như sau
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước năm
2017; các phong trào thi đua đặc thù; cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong
tổ chức thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng, chỉ ra những thuận lợi và khó
khăn cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào
thi đua và công tác khen thưởng thật sự là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội phát
triển.
2. Biểu dương, khen thưởng những tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước.
II. NỘI DUNG
1. Báo cáo tổng kết phong trào Thi đua - Khen thưởng năm 2017 và triển
khai phương hướng năm 2018.
2. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ
1. Thời gian Dự kiến ngày 13 tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm Hội trường I - UBND huyện.
IV. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU: 177 đại biểu.
1. Đại biểu cấp tỉnh 2 (Lãnh đạo chỉ đạo huyện; Thường trực Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng tỉnh).
2. Đại biểu cấp huyện 54 (Thường trực HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN,
thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và cơ quan thuộc ngành dọc
đóng trên địa bàn huyện).
3. Đại biểu xã, thị trấn 45 (Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và công
chức phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng).
4. Hộ dân 27.
5. Đại biểu Ngành Giáo dục và đào tạo 36 hiệu trưởng.

6. Đại biểu đại diện các Hợp tác xã 03 và 03 tổ hợp tác.
7. Các mô hình sáng kiến của 07 học sinh và 02 giáo viên.
V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Giao phòng Nội vụ:
- Trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân, trong đó
có 27 hộ dân tiêu biểu và các mô hình sáng kiến.
- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, và hậu cần để phục vụ Hội nghị.
2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện Phát hành giấy mời đại biểu,
chuẩn bị Hội trường và chương trình Hội nghị tổng kết, cử 02 công chức phục vụ
trong trao khen thưởng.
3. Giao Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao Chuẩn bị 03 tiết mục
văn nghệ, 06 băng rôn, âm thanh tại Hội trường I - UBND huyện.
4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu kinh phí tổ chức Hội nghị
theo quy định.
5. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xây dựng dự thảo
báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới năm 2017
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiểm duyệt 03 tiết mục văn nghệ
của Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong tổ chức Hội nghị tổng kết
phong trào Thi đua - Khen thưởng năm 2017 thường xuyên báo cáo về Thường trực
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện để ph i hợp tổ chức thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện theo dõi, kiểm
tra đ i với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu tổ chức Hội nghị
tổng kết phong trào Thi đua - Khen thưởng năm 2017, kịp thời báo cáo Thường
trực Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua - Khen
thưởng năm 2017 và phát động Thi đua - Khen thưởng năm 2018 của Ủy ban nhân
dân huyện./.
Nơi nhận:
- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Thành viên HĐ.TĐ-KT huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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DANH SÁCH
Dự kiến cơ quan, đơn vị phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Khen thưởng năm 2017 và phát động Thi đua - Khen thưởng năm 2018

1. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy: Một s giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ
để đạt thứ hạng cao ở tỉnh;
2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Phấn đấu đạt tập thể Lao
độn xuất sắc 02 năm liền;
3. Phòng Giáo dục và Đạo Giải pháp để hướng dẫn GV và H đạt giải
cao trong hội thi TTTN, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và ĐDDH năm 2017.
4. Huyện đoàn Chọn 01 đoàn viên phát biểu về mô hình làm ăn có hiệu
quả.
5. UBND xã Đông Phước A Nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen
thưởng và những giải pháp đạt cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hậu Giang.
5. UBND thị trấn Mái Dầm: Mô hình huy động nguồn lực xã hội hóa
nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội địa phương.
7. UBND thị trấn Ngã Sáu: chọn 01 hộ dân phát biểu về mô hình phát
triển kinh tế đạt hiệu quả cao.
8. Hợp tác xã Mai vàng Đông Phú Hiệu quả
* Lưu ý Các tập thể và cá nhân gửi bài phát biểu tham luận về Thường
trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện qua địa chỉ
(huynhnam171164@gmail.com) đến hết ngày 11/4/2018.

3

