
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:    1234   /UBND-TC-NV     
V/v  đôn đốc tổ chức hội nghị điển hình 

tiên tiến cấp cơ sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày    08  tháng 6 năm 2020 

 

           

    Kính gửi: 

     - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Các doanh nghiệp, cơ quan, trường học thuộc 

 khối thi đua của huyện. 

 

Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh về tổ chức hội nghị điển hình tiên 

tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, Đại hội thi 

đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Ngày 22/01/2020, UBND huyện đã ban hành 

Kế hoạch số 144/KH-UBND về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện Đức 

Thọ lần thứ  IV. Để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt các điều 

kiện tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến UBND huyến đã ban hành Kế hoạch 

144/KH-UBND ngày, đối với cấp cơ sở hoàn thành việc tổ chức hội nghị điển 

hình tiên tiến trong tháng 4 năm 2020; cấp huyện hoàn thành trong quý II năm 

2020. Tuy vậy, trong thời gian qua các đơn vị, địa phương đang tập trung thực 

hiện các biện pháp phòng chống, dịch bệnh Covid-19, đặc biệt thực hiện thời gian 

giản cách xã hội nên đến nay nhiều đơn vị, địa phương chưa hoàn hành việc tổ 

chức hội nghị điển hình tiên tiến. 

 Để thực hiện hoàn thành việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp 

tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, Đại hội thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X, UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp thuộc cụm, khối thi đua của huyện 

tập trung chỉ đạo thực hiện Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở phải xong trước 

ngày 30/6/2020; Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phải đảm bảo quy mô 

phù hợp trong tình hình mới và tuân thủ các nguyên tắc an toàn phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; không bố trí chương trình văn nghệ, thiếu nhi chào mừng; 

hạn chế đại biểu khách mời. 

2. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 bổ 

sung nội dung đánh giá phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng các cấp; 

những kết quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, biểu dương 

những gương sáng, tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch. 

3. Tổ chức xét chọn điển hình tham dự  hội nghị thi đua yêu nước cấp 

huyện lần thứ IV đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; thực sự là các điển hình tiêu biểu 

có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành, đơn vị, địa phương trên các lĩnh 

vực trong giai đoạn 2015 – 2020. 



4. Các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thuộc các khối 

thi đua của huyện  tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 

28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành 

tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Chương trình số 64/CTr-UBND ngày 

10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 

28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Yêu cầu  Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các khối thi đua của 

huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc phản ảnh về Cơ quan Tổ chức- Nội vụ trực Thi đua - 

Khen thưởng để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền trực Thi đua - 

Khen thưởng huyện tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 
- Lưu: VT, TC-NV.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

                   Võ Công Hàm  
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