UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 631 /KH-SVHTTDL

Nam Định, ngày20 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2015-2020
Thực hiện công văn số 404/UBND-VP8 ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Nam Định về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua
yêu nước các cấp; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân
dan tỉnh Nam Định về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần
thứ V;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị
Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong
trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; rút ra bài
học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng;
kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; đồng thời, đề ra
phương hướng, nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn 2020-2025.
2. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; qua đó
tiếp tục khơi dậy và tạo động lực cho các tập thể, cá nhân trong toàn ngành phấn
đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.
3. Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến phải đảm bảo trang trọng, hiệu
quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 7
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số 161 Nguyễn Du, thành phố Nam Định
3. Thành phần:
- Đại biểu tỉnh:
+ Lãnh đạo UBND tỉnh;
+ Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;
+ Lãnh đạo Sở Nội vụ.
- Đại biểu ngành VHTTDL:
+ Các đồng chí Lãnh đạo Sở;
+ Trưởng phòng các phòng quản lý nhà nước;
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+ Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
+ Đại diện tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.
4. Chương trình
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Khai mạc Hội nghị;
- Báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 20152020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025;
- Tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến;
- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên;
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
- Thông qua danh sách Đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh
Nam Định lần thứ V.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị
1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Ban Tổ chức
Hội nghị do đồng chí Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở
làm Trưởng ban; đồng chí Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua,
Khen thưởng Sở làm Phó Trưởng ban tổ chức Hội nghị.
Các thành viên Ban Tổ chức: Là thành viên Hội đồng Thi đua, Khen
thưởng Sở.
1.2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, nội dung và chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt
động cụ thể từ nay đến khi tổ chức Hội nghị.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị.
2. Phân công nhiệm vụ
2.1. Văn phòng
- Là bộ phận thường trực Ban Tổ chức Hội nghị; có nhiệm vụ chủ trì, phối
hợp với các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hướng dẫn
và tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai
đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai
đoạn 2020-2025; Bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị, bài phát biểu của
lãnh đạo cấp trên và nội dung phát động phong trào thi đua tại Hội nghị.
- Hướng dẫn các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp lựa chọn
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm 2015-2020 đề nghị các
cấp khen thưởng tại Hội nghị.
- Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết (theo nội dung gửi kèm) và công tác
lễ tân phục vụ Hội nghị.
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2.2. Các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ
lớn, Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn
2015-2020 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V.
- Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các tiêu
chí cụ thể để lựa chọn, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc đơn
vị mình.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng quản lý nhà nước, các
đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Giao Văn phòng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả
về Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (để b/c);
- Các đ/c PGĐ Sở;
- Hội đồng TĐKT Sở;
- Các phòng QLNN; các đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Sở;
- Lưu: VT.

Nguyễn Tiến Dũng
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Ký bởi: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Cơ quan: Tỉnh Nam Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỘI NGHỊ
ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020

Nam Định, ngày….. tháng 7 năm 2020
Ghi chú: Nền vàng, chữ đỏ.

