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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH  BẮC KẠN 
 

Số:          /KH-LĐLĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày          tháng  11 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong  

công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015 – 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-TLĐ ngày 27/9/2019 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công 

đoàn và Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn 

quốc, lần thứ X, năm 2020; Thông báo số 1436-TB/TU, ngày 03/10/2019 của 

Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc phê duyệt hoạt động đặc thù năm 2020 cho Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể tỉnh; Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy 

Ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến 

tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V tỉnh Bắc Kạn. Ban Thường vụ Liên đoàn 

Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 

trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tổng kết, đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong 

CNVCLĐ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn từ 

năm 2015 đến nay; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, rút ra bài học kinh 

nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi 

đua và công tác khen thưởng của tổ chức công đoàn giai đoạn 2020-2025; tiếp tục 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới theo tinh thần Chị thị 

34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 

khen thưởng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

2. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu 

trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, qua đó tạo động lực thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, của từng ngành, từng địa phương, 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh.  

3. Việc tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương; 

tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.   

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Nội dung: 

1.1. Chƣơng trình Hội nghị: 

- Văn nghệ chào mừng (nếu có) 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc. 

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 05 năm (2015-

2020), phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 05 năm (2020-2025). 

- Tham luận của các điển hình tiên tiến. 
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- Hoạt động giao lưu với các điển hình tiên tiến. 

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng. 

- 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 Hội nghị, Đại hội cấp trên. 

- Tổng kết và bế mạc. 

Căn cứ nội dung chương trình nêu trên, các cấp công đoàn có thể tổ chức các 

hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù hợp nhằm tôn vinh, biểu dương các 

tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của cấp mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả như: 

Giao lưu trực tiếp với điển hình, xây dựng, phim tư liệu minh họa… 

1.2. Một số nội dung cần chuẩn bị kỹ cho hội nghị: 

1.2.1. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm 

(2015-2020), phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm 

(2020-2025)  

 Báo cáo cần bám sát mục đích, yêu cầu của hội nghị, nêu được nét mới, 

sáng tạo, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, những mô hình mới góp 

phần hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn (có thể xây dựng phóng sự, 

video clip, hình ảnh minh họa cho nội dung của báo cáo). 

 Bố cục và nội dung chính của báo cáo gồm: 

 - Phần tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng: 

+ Đánh giá kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước từ năm 

2015 đến nay; nêu rõ các phong trào thi đua tiêu biểu và đánh giá tác động, tính 

thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua, góp phần vào việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn và của tổ chức công đoàn. 

+ Kết quả công tác khen thưởng; phân tích kết quả, chất lượng các hình thức 

khen thưởng, việc khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

+ Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tổ chức các phong trào thi 

đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng. 

+ Những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. 

- Phần phương hướng nhiệm vụ: 

+ Xác định phương hướng, mục tiêu chung của phong trào thi đua và công 

tác khen thưởng trong 5 năm tới. 

+ Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các 

giải pháp chủ yếu. 

1.2.2. Về báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 

- Báo cáo điển hình phải được lựa chọn đảm bảo cơ cấu hợp lý và thật sự 

tiêu biểu, có sức lan tỏa, để lại ấn tượng tại hôị nghi ̣. Nên lựa chọn những tập thể, 

cá nhân có những mô hình mới, sáng tạo trong các lĩnh vực sản xuất, công tác, 
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học tập…(có thể giao lưu trực tiếp với các điển hình, sử dụng các hình ảnh, 

video clip, phóng sự để minh họa).  

- Số lượng báo cáo: Tùy thuộc vào thời gian hội nghị; chú ý chỉ lựa chọn các 

báo cáo thực sự điển hình, có sức thuyết phục, nêu gương, giáo dục; bảo đảm tính 

đại diện các lĩnh vực, các thành phần. 

1.2.3. Trang trí khánh tiết của hội nghị ( Theo phụ lục đính kèm). 

2. Hình thức, thời gian tổ chức; số lƣợng, thành phần đại biểu 

2.1. Đối với công đoàn cơ sở 

- Hình thức tổ chức: “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến”, “Hội nghị biểu 

dương lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiêu 

biểu” hoặc đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp khác (tuyên dương, 

biểu dương vào dịp tổng kết công tác cuối năm, Hội nghị người lao động…) 

- Thời gian: ½ ngày, hoàn thành trước ngày 20/3/2020.  

- Số lượng, thành phần đại biểu: Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Ban 

Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định tổ chức Hội nghị toàn thể hoặc lựa chọn 

đại biểu tham dự cho phù hợp, số lượng tối đa không quá 100 đại biểu, cơ cấu 

như sau: 

+ Đại biểu điển hình tiên tiến: Đại biểu đại diện cho các tập thể xuất sắc (bộ 

phận, tổ, đội) và các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc (chiến sỹ thi đua, lao động 

giỏi, lao động sáng tạo, cán bộ công đoàn tiêu biểu…Ưu tiên CNVCLĐ trực tiếp 

sản xuất, công tác) được lựa chọn qua các phong trào thi đua, chiếm  tỷ lệ ít     

nhất 70% tổng số đại biểu. 

+ Đại biểu khách mời, chiếm tỷ lệ không quá 30% tổng số đại biểu. 

2.2. Đối với các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành 

- Hình thức tổ chức: “Hội nghị điển hình tiên tiến”. 

- Thời gian: ½ ngày, hoàn thành trước 10/5/2020. 

- Số lượng, thành phần đại biểu: Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Ban 

Chấp hành LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành quyết định số lượng đại 

biểu nhưng tối đa không quá 150 đại biểu, cơ cấu như sau:  

+ Đại biểu điển hình tiên tiến: Đại biểu đại diện cho các tập thể xuất sắc và 

các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc (chiến sỹ thi đua, lao động giỏi, lao động 

sáng tạo, cán bộ công đoàn tiêu biểu…Ưu tiên CNVCLĐ trực tiếp sản xuất, công 

chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, đại biểu là nữ, là người dân 

tộc thiểu số phù hợp) được lựa chọn qua các phong trào thi đua, chiếm tỷ lệ ít 

nhất 70% tổng số đại biểu tham dự. 

+ Đại biểu khách mời, chiếm tỷ lệ không quá 30% tổng số đại biểu. 

2.3. Đối với LĐLĐ tỉnh (Có kế hoạch tổ chức Hội nghị riêng). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. LĐLĐ tỉnh 

- Hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn và khen thưởng các tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến tại Hội nghị điển hình tiến tiến CNVCLĐ tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, 

giai đoạn 2015 - 2020. 
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- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình, tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước trên phương 

tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh. 

- Giao Ban Công tác cơ sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này. 

2. LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành 

- Báo cáo cấp ủy cùng cấp, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ở cấp 

mình; chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo chất 

lượng và tiến độ thời gian. 

- Hướng dẫn công đoàn cơ sở xét chọn các điển hình tiên tiến; xét khen 

thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến CNVCLĐ cấp mình. 

3. Công đoàn cơ sở 

- Căn cứ kế hoạch của công đoàn cấp trên và tình hình thực tế tại cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp chủ động báo cáo cấp ủy cùng cấp để xây dựng kế hoạch tổ 

chức hoặc phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch 

tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. 

- Căn cứ tiêu chuẩn, chỉ tiêu được phân bổ, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp xét chọn điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng cấp 

mình và đề nghị khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh 

Bắc Kạn 2015 - 2020. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn 

triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch; gửi Báo cáo tổng kết phong 

trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015-2020), phương hướng, nhiệm 

vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2020-2025) về LĐLĐ tỉnh trước ngày 

10/5/2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phản 

ánh về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công tác cơ sở: ĐT: 0209 3875 281) để được hướng 

dẫn, giúp đỡ./. 

 

 Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Các Huyện ủy, Thành ủy,  

Đảng ủy có CĐ ngành (p/h.c/đ) ; 

-Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Các Ban LĐLĐ tỉnh (t/h); 

- Các cấp công đoàn trong tỉnh (t/h); 

Gửi bản giấy 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c); 

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Nghĩa 
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PHỤ LỤC 

Trang trí khánh tiết hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ 

( Kèm theo kế hoạch số……/KH-LĐLĐ, ngày        /11/2019, của LĐLĐ tỉnh) 

                                                

 

Huy hiệu công đoàn 

HỘI NGHỊ 

BIỂU DƢƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN ( BIỂU DƢƠNG LAO ĐỘNG 

GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO,…….) 

(TÊN ĐƠN VỊ…) 

LẦN THỨ …, GIAI ĐOẠN (2015-2020) 

Địa điểm, ngày…. tháng…..năm 2020 

 

 

 

Huy hiệu công đoàn 

HỘI NGHỊ 

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG 

(tên đơn vị) 

LẦN THỨ …, GIAI ĐOẠN (2020-2025) 

Địa điểm, ngày…. tháng…..năm 2020 
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