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Số: 288 /SNV-BTĐKT 
V/v lựa chọn đại biểu điển hình 

tiên tiến tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm 
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời 

kêu gọi thi đua ái quốc 

    Lạng Sơn, ngày  30  tháng 3 năm 2018 

 
Kính gửi: Các đơn vị tham gia Cụm thi đua của tỉnh. 

       

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh về 
Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua 
ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). 

Căn cứ số lượng đại biểu điển hình tiên tiến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương điển hình 
tiên tiến do UBND tỉnh tổ chức (dự kiến ngày 11/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị 
tỉnh), Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai: 

1. Xét chọn đủ số lượng đại biểu theo phân bổ của UBND tỉnh, đảm bảo 
đúng đối tượng, lựa chọn điển hình có nhiều thành tích nổi trội, tiêu biểu, xuất 
sắc của ngành, đơn vị, địa phương. Quan tâm ưu tiên xét chọn các điển hình tiên 
tiến là tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, sản xuất, cụ thể: 

- Đối với các huyện, thành phố: Lựa chọn các điển hình đại diện cho các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó có ít nhất 01 
điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 01 điển hình là nông dân 
sản xuất, kinh doanh giỏi. 

- Đối với khối lực lượng vũ trang: Ưu tiên xét chọn các tập thể nhỏ, cá 
nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc, đột xuất trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Đối với các doanh nghiệp: Ưu tiên xét chọn đối với công nhân, người 
trực tiếp lao động, sản xuất. 

- Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị khác: Lựa chọn các tập thể 
trực thuộc, các cá nhân là công chức, viên chức, người lao động trực tiếp, có 
nhiều thành tích, sáng tạo trong công tác; có nhiều sáng kiến, mô hình mới được 
đề xuất, áp dụng trong công tác chuyên môn. 

2. Hoàn thiện thông tin các nội dung trong danh sách trích ngang về điển 
hình tiên tiến được xét chọn (theo mẫu gửi kèm văn bản này).  

3. Cung cấp file hình ảnh của tập thể, ảnh chân dung 4x6 của cá nhân; các 
hình ảnh giới thiệu các thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân như: mô hình, 
công trình xây dựng (các công trình nông thôn mới), các công trình nghiên cứu 
khoa học, học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ đường biên, mốc giới, 
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phòng chống tội phạm; các hình ảnh đón nhận các hình thức khen thưởng cấp 
Nhà nước của tập thể, cá nhân điển hình ...  

Danh sách trích ngang của điển hình tiên tiến và các hình ảnh kèm theo 
gửi về Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ và gửi đồng thời qua địa chỉ hòm 
thư điện tử Phongnghiepvu2tdkt@gmail.com trước ngày 10/4/2018 để tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/cáo); 
- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 
- LĐ, CC Ban TĐKT; 
- Lưu: VT, BTĐKT (NV). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Hoàng Thị Hiền 



DANH SÁCH TRÍCH NGANG 
Điển hình tiên tiến thuộc đơn vị: ............................. 

(Kèm theo Công văn số       ngày    tháng  4  năm 2018 của ....................) 
 

 

Tên điển hình tiên 
tiến 

Đơn vị công 
tác hoặc nơi 

cư trú/địa chỉ 
Tóm tắt thành tích1 Ghi chú 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Người lập biểu: 
 Điện thoại liên hệ: 

                                                
1 Nêu rõ thành tích, công trạng cụ thể, nổi bật của điển hình; các hình thức đã được các cấp, ngành khen thưởng 
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