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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
----Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 02/8/2019 về tổ chức Đại hội Thi
đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước
tỉnh Bình Phước lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Trường
chính trị xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương và tôn
vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu
biểu, qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực để các tập thể,
cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
- Thông qua Hội nghị khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong
trào thi đua và công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên
tiến cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới công tác thi
đua, khen thưởng đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới.
- Tổ chức Hội nghị đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, đúng quy định.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ CHƢƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN.
1. Nội dung
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi
đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi
đua, khen thưởng; biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, tạo không
khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và 2020, chào
mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh
Bình Phước lần thứ XI và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các
văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành
tốt các quy định của pháp luật, các chính sách về thi đua, khen thưởng.
- Phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, gắn với việc thực
hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị
bỏ lại phía sau; phong trào “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công
sở”; phong trào “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”... Chú trọng việc
phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi
đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân
rộng để các điển hình tiêu biểu được lan tỏa thực sự hiệu quả trong cuộc sống.
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2. Hình thức, thời gian
- Hình thức: Tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến”.
- Thời gian tổ chức: dự kiến đầu tháng 01/2020.
- Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Chính trị;
mời đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
3. Chƣơng trình Hội nghị điển hình tiên tiến
- Khai mạc Hội nghị.
- Báo cáo đánh giá, biểu dương phong trào thi đua yêu nước của cơ quan giai
đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.
- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân).
- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến.
- Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.
- Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.
- Thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước cấp trên.
- Tổng kết, bế mạc Hội nghị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu yêu cầu cán bộ, giảng viên và nhân viên của các khoa,
phòng phát huy sức mạnh đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham
gia các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Các khoa, phòng phát hiện, bồi dưỡng và đề xuất điển hình tiên tiến xuất
sắc gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sau khi Kế hoạch được ban hành.
3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo dõi, đôn đốc, tham
mưu bình xét, lựa chọn các điển hình tiên tiến xuất sắc để biểu dương, khen thưởng
tại Hội nghị; dự thảo Báo cáo đánh giá, biểu dương phong trào thi đua yêu nước
của cơ quan giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 2025; dự toán kinh phí, tham mưu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến với không
khí phấn khởi, vui tươi đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.
Nơi nhận:
- Ban TĐ-KT tỉnh,
- Khối trưởng, Khối phó KTĐ số 1,
- Ban Giám hiệu,
- Các khoa, phòng,
- Lưu VT.
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