UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 165 /UBND-KGVX

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức Hội nghị tổng kết phong
trào thi đua, công tác khen thưởng
năm 2019 và tổ chức Hội nghị biểu
dương điển hình tiên tiến các cấp

Kính gửi: Các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh.
Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư
Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Corona; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
corona gây ra và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực
tuyến ngày 14/02/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hiê ̣n nay, dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, toàn tỉnh
đang tập trung mọi nguồn lực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh để
ngăn ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng, vì vậy một số nhiệm
vụ về công tác thi đua, khen thưởng và công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo
của tỉnh được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của cả nước.
UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh,
UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh)
thực hiện một số nội dung như sau:
1. Về tổng kết công phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm
2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
UBND tỉnh dừng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác
khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2020. Các
đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh nghiên cứu báo cáo tổng kết1 và thực hiện các
nội dung sau:
a) Chủ động phát động các phong trào thi đua trên cơ sở phát động các
phong trào thi đua của tỉnh2 và triển khai các nhiệm vụ công tác thi đua, khen
thưởng năm 2020 tại cơ quan, đơn vị.

Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về tổng kết công tác TĐKT năm 2019 và triển khai
nhiệm vụ năm 2020.
1

Phát động số 1365/PĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào
mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm
2020; Phát động số 43/PĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn
thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020.
2

b) UBND tỉnh đã ban hành thông báo phân khối, cụm thi đua3 của tỉnh
năm 2020, các đơn vị là trưởng, phó trưởng cụm có trách nhiệm tổ chức hoạt
động cụm khối thi đua theo quy định và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
c) Đối với các đơn vị có các tập thể, cá nhân được khen thưởng, thực hiện
tiếp nhận hiện vật khen thưởng và trao thưởng vào các dịp phù hợp, đảm bảo
trang trọng, thiết thực. Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo nhận hiện vật khen
thưởng và hướng dẫn trao thưởng.
d) Việc ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa trưởng các cụm thi đua của
tỉnh, giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện, trình Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng tỉnh xác nhận theo quy định.
2. Về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V
Các cơ quan chủ động tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến”,
“Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt”, “Hội nghị biểu dương những người
lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “Đại hội Thi đua yêu nước” (hình thức cụ
thể do cơ quan lựa chọn, quyết định) đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm,
tránh phô trương, hình thức và phù hợp với diễn biến phòng chống dịch, bệnh
Covid – 19.
Riêng đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế và các đơn vị liên quan có
nhiệm vụ tập trung nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
có thể rút gọn đại biểu tham dự, giảm quy mô tổ chức hội nghị nhưng vẫn phải
đảm bảo nội dung, chương trình và thời gian tổ chức theo Kế hoạch số 125/KHUBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị biểu dương điển
hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tiến
tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc
các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:
KG-VX, NC, TH, TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).
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Thông báo số 109/TB-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về phân khối, cụm thi đua năm 2020.
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