
UỶ BAN DÂN TỘC 
 

Số:         /KH-UBDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                 Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2020 
 

                                                              

KẾ HOẠCH 
 Tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước cơ quan Ủy ban Dân tộc tiến tới Đại hội 

thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 

          

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng 

Thi đua-Khen thưởng Trung ương về Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu 

nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020;  

Công văn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 cuản Ban Thi đua – Khen 

thưởng Trung ương về việc hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các 

cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.  

Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thi đua yêu nước 

như sau: 

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Tổng kết, đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu 

nước kể từ sau Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đến nay, những 

thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện chính sách 

dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng dân tộc và miền núi từ năm 2016 - 2020; 

chỉ ra hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ 

đẩy mạnh phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. 

 2. Biểu dương, suy tôn, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, có thành tích xuất 

sắc trong lĩnh vực công tác dân tộc, các đợt phát động thi đua theo chuyên đề của 

cơ quan Ủy ban Dân tộc.  

3. Lựa chọn, giới thiệu cá nhân tiêu biểu xuất sắc đi dự Hội nghị thi đua 

yêu nước cơ quan Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 và Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. 

4. Tổ chức Hội nghị đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, 

tránh phô trương, hình thức. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI: 

1. Phát động phong trào thi đua 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tích cực thi 

đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn; tổ chức các hoạt động văn hóa 

văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác trong đơn vị, tạo không khí thi 

đua sôi nổi lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 
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- Xác định mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị; xây 

dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới nhằm đem lại hiệu quả rõ rệt về phát triển 

kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững An ninh - Quốc phòng vùng dân 

tộc, miền núi. 

     - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 

sở, chấp hành tốt kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống tệ nạn xã hội và các 

biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, đơn vị. 

    2. Nội dung tổ chức của Hội nghị 

- Tuyên truyền, biểu dương ghi nhận gương nguời tốt, việc tốt, các điển 

hình tiên tiến và những thành quả phong trào thi đua của các Vụ, đơn vị trực 

thuộc Ủy ban Dân tộc. 

- Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020; 

Kỷ niệm ngày thành lập cơ quan làm công tác dân tộc ngày 03 tháng 5; hướng 

tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.   

  - Xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua và công 

tác khen thưởng 05 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm 

vụ của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025. 

- Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến: Lựa chọn 

số lượng báo cáo điển hình, đảm bảo cơ cấu hợp lý đại diện các lĩnh vực, các 

thành phần tham dự Đại hội; nội dung các báo cáo phải thật sự điển hình, có sức 

thuyết phục, có tính giáo dục, là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập và 

noi theo. 

- Dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước Ủy ban Dân tộc. 

- Công tác khen thưởng tại Hội nghị thi đua yêu nước. 

III. HÌNH THỨC, QUY MÔ, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Đối với các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc (Hội nghị cấp cơ sở):  

Các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc tiến hành họp đánh giá kết 

quả phong trào thi đua của đơn vị từ năm 2016 đến 2020, gửi báo cáo về 

Thường trực HĐTĐKT tổng hợp, đồng thời giới thiệu đại biểu đi dự Hội nghị thi 

đua yêu nước Cơ quan Ủy ban Dân tộc (Phụ lục kèm theo).  

- Thời gian tổ chức Hội nghị: 1/2 ngày trong quý II năm 2020. 
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2. Đối với Hội nghị do Uỷ ban Dân tộc tổ chức: 

a) Hình thức tổ chức: Hội nghị thi đua yêu nước cơ quan Ủy ban Dân tộc giai 

đoạn 2016-2020.  

b) Số lượng đại biểu: Tổng số dự kiến 150 đại biểu. Trong đó đại biểu 

chính thức 130; đại biểu mời 20. 

- Khách mời; 20 đại biểu gồm: 

+ Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo một số 

đơn vị đại diện Khối thi đua các Bộ ngành tổng hợp; các Bộ, Ban ngành; tổ chức 

chính trị xã hội Trung ương. 

+ Các Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Dân tộc, Đảng ủy, Ban 

Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ CHí Minh. 

- Đại biểu chính thức 130 đại biểu, gồm:   

 + Lãnh đạo Uỷ ban. 

 + Đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban. 

 + Các Đại biểu được bình chọn tham dự Hội nghị. 

 c) Công tác khen thưởng 

 - Hình thức khen thưởng: 

 + Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020; 

 + Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020; 

 b) Đối tượng khen thưởng: 

 - Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện 

công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020. 

 - Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc 

trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 tại vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

 d) Thời gian và địa điểm 

 - Thời gian: 01 ngày vào Quý III năm 2020. 

 - Địa điểm: Tại thành phố Hà Nội. 

đ) Chi phí Hội nghị và kinh phí thực hiện  

 - Chi phí Hội nghị: 



4 

 

 + Chi trang trí, khánh tiết, hội trường: Băng cờ, khẩu hiệu, hoa tươi, phù 

hiệu đại biểu, thuê biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng. 

 + Chi mời cơm bữa tiệc trưa ngày tổ chức hội nghị: Mời cơm tất cả các đại 

biểu tham dự hội nghị. 

 + Chi công tác khen thưởng. 

 - Nguồn kinh phí: Kinh phí ngân sách của Ủy ban Dân tộc.  

 4. Tổ chức thực hiện 

 a) Các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban, có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu 

các điển hình tiên tiến, hướng dẫn xây dựng báo cáo tham luận và giới thiệu đại 

biểu đi dự Hội nghị thi đua yêu nước của Ủy ban Dân tộc. Các điển hình tiên 

tiến, đại biểu đi dự Hội nghị thi đua bảo đảm thực sự tiêu biểu xuất sắc trên các 

lĩnh vực, báo cáo kết quả gửi về thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Ủy ban Dân tộc. 

b) Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Dân tộc: 

- Xây dựng Chương trình, Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị thi đua yêu 

nước. 

- Xây dựng báo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua ngành; thẩm 

định báo tham luận điển hình tiên tiến. 

- Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn xây dựng báo cáo 

tham luận của các tập thể được tặng Cờ thi đua của Ủy ban, cá nhân là Chiến sỹ 

thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua cơ sở, điển hình tiên 

tiến. 

- Chuẩn bị các điều kiện vật tư, hiện vật phục vụ công tác khen thưởng cho 

Hội nghị. 

c) Giao Vụ Tổ chức cán bộ: 

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định. 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban xây dựng phương án tổ chức 

đón tiếp đại biểu tham dự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác hậu 

cần phục vụ Hội nghị. 

 d) Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì tổ chức thẩm định dự toán kinh 

phí, bố trí điều chỉnh nguồn kinh phí trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt để Vụ Tổ 

chức Cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. 
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 e) Giao Vụ Tuyên truyền chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với Báo Dân 

tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Trung tâm Thông tin và một số cơ quan báo, 

đài tuyên truyền biểu dương ghi nhận gương người tốt, các điển hình tiên tiến và 

những thành quả đạt được của các phong trào thi đua trước, trong và sau Hội 

nghị. 

 g) Vụ Địa phương II, III, Văn phòng Ủy ban tại thành phố Hồ Chí Minh 

tham dự Hội nghị trực tuyến. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước của Ủy ban Dân 

tộc. Đề nghị các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban tổ chức thực hiện và báo cáo kết 

quả triển khai bằng văn bản. Tổng hợp danh sách đại biểu lựa chọn về dự Hội 

nghị thi đua yêu nước Ủy ban Dân tộc; tổng hợp hồ sơ, danh sách đề nghị khen 

thưởng gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/7/2020, đồng thời gửi qua 

Email: vutochuccanbo@cema.gov.vn (Điện thoại liên hệ: 08043393)./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW; 

- Các Thứ trưởng, PCN UBDT; 

- Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; 

- Các Uỷ viên Hội đồng TĐKT UBDT; 

- Đảng Ủy cơ quan UBDT; 

- Công đoàn UBDT;  

- Đoàn TNCSHCMUBDT; 

- Trang tin điện tử UBDT;  

- Lưu: VT, TCCB (05 bản). 
 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chiến 
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ỦY BAN DÂN TỘC                                                                                       Phụ lục  

 

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ THI ĐUA YÊU 

NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBDT ngày       /5/2020 của Ủy ban Dân tộc) 

 

T

TT 

 

ĐƠN VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

CBCCB 

ĐẠI BIỂU 

ĐƯỢC 

PHÂN BỔ 

ĐẠI BIỂU 

ĐƯƠNG 

NHIÊN 

GHI 

CHÚ 

1 THANH TRA  6         1   

2 VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC  6         1   

3 VỤ TUYÊN TRUYỀN  3         1   

4 VỤ TỔNG HỢP  3         1   

5 VĂN PHÒNG ỦY BAN          7         1   

6 VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ          6         1   

7 VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ          3         1   

8 VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH          5         1   

9 VỤ ĐỊA PHƯƠNG I          3         1   

10 VP ĐIỀU PHỐI CT135          3         1   

11 VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ          2         1   

12   VP BAN CÁN SỰ VÀ ĐẢNG ỦY          2         1   

13 VỤ ĐỊA PHƯƠNG II    Tham dự 

trực 

tuyến 14 VỤ ĐỊA PHƯƠNG III    

15 VỤ PHÁP CHẾ           3         1   

16 NHÀ KHÁCH DÂN TỘC           6         1   
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17 HỌC VIỆN DÂN TỘC          10         1   

18 BÁO DÂN TỘC & PHÁT TRIỂN           6         1   

19 TẠP CHÍ DÂN TỘC           5         1   

20 TRUNG TÂM THÔNG TIN           4         1   

21 
BAN QLDA CHUYÊN NGÀNH 

XÂY DỰNG 
          1 

  

 TỔNG SỐ         83      19 102 
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