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Số 13 - KH/ĐUK

KẾ HOẠCH
tổ chức Lễ tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu, khen thưởng gương điển hình
tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2018 - 2020 và
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020
----Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan
và doanh nghiệp tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch tổ chức
Lễ tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu, khen thưởng gương điển hình tiên tiến
trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2018 - 2020 và
phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm động viên, khen thưởng, tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều
đóng góp cho công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, có thành tích tiêu biểu trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020
và trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, đẩy
mạnh phong trào thi đua, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong công
tác xây dựng Đảng ở cơ sở; những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trong phong trào thi đua “Dân vận
khéo” góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
2. Việc xét chọn, giới thiệu bí thư chi bộ tiêu biểu, các tập thể, cá nhân phải
được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chí theo yêu
cầu đề ra.
II. NỘI DUNG
1. Tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu
1.1. Đối tượng: Đảng viên thuộc Đảng bộ Khối là các bí thư chi bộ cơ sở; bí
thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận giai
đoạn 2017 - 2020 đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ,
trong xây dựng chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”.
1.2. Tiêu chí:
- Được quần chúng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tín nhiệm.

2
- Từ năm 2017 - 2019, xếp loại đảng viên phải đạt từ “Hoàn thành tốt nhiệm
vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
- Chi bộ có 03 năm liên tục (2017, 2018, 2019) được công nhận, xếp loại
“Trong sạch, vững mạnh” hoặc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
- Chi bộ triển khai, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
1.3. Hồ sơ đề nghị gồm:
- Tờ trình đề nghị Tuyên dương;
- Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể (đối với chi bộ cơ sở thì có xác nhận
của cấp ủy chi bộ; đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở thì có
xác nhận của đảng ủy bộ phận và đảng ủy cơ sở);
- Bản sao các quyết định công nhận chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”
hoặc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;
- Đối với các đồng chí là bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, chi bộ
trực thuộc đảng ủy cơ sở đề nghị tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu có thêm bản
sao quyết định chuẩn y bí thư chi bộ.
2. Khen thưởng điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo”
2.1. Đối tượng:
- Tập thể: Chi bộ, đảng bộ; các đơn vị trực thuộc đảng bộ cơ sở; các tổ chức
đoàn, hội trực thuộc Đoàn Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối.
- Cá nhân: Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và
người lao động hiện đang công tác, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ
chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.
2.2. Tiêu chí xét khen thưởng (cấp Đảng ủy Khối và cấp Tỉnh): Thực hiện
theo Phụ lục tiêu chí xét chọn và đề nghị biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân
vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 (đã điều chỉnh tiêu chí và gửi kèm theo).
2.3. Hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng các cấp ủy cơ sở cần nêu rõ cấp nào khen
thưởng (Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thư khen của Bí thư Tỉnh
ủy hoặc Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).
- Các quyết định xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; các quyết định khen
thưởng, giấy khen, bằng khen của tập thể, cá nhân điển hình đề nghị khen thưởng
có liên quan (nếu có).
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân điển hình: Phải nêu bật được mô
hình, cách làm hay, sáng tạo và thật sự tiêu biểu, xuất sắc trong công tác dân
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vận, được tập thể người lao động thừa nhận có tác dụng tốt, có hiệu quả thiết
thực (theo mẫu gửi kèm); đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ Email:
levankhaibtc@gmail.com (địa chỉ mail của đồng chí Lê Văn Khai - Phó Trưởng Ban
Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối).
3. Khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị: Thực hiện theo Công văn số 699-CV/ĐUK, ngày
20/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ HÌNH THỨC KHEN
THƯỞNG
1. Thời gian: Dự kiến tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 01 buổi, vào
tháng 11/2020 (sẽ có giấy mời sau).
2. Địa điểm: Dự kiến Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh.
3. Thành phần dự hội nghị:
+ Đối với tỉnh: đại diện Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây
dựng Đảng của Tỉnh.
+ Đối với Đảng ủy Khối: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Khối; lãnh đạo các ban và các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối;
+ Đối với cơ sở: Bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; bí thư các
chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận; đại
diện tập thể và các cá nhân tiêu biểu, điển hình.
4. Hình thức khen thưởng: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen
kèm theo tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân được khen thưởng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với cấp ủy cơ sở: Gửi hồ sơ đề nghị Tuyên dương bí thư chi bộ tiêu
biểu và khen thưởng cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” về Đảng ủy Khối trước ngày 15/10/2020 (các hồ sơ gửi sau ngày
15/10/2020 sẽ không được xem xét, lựa chọn).
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020
thực hiện theo đề cương gửi kèm Kế hoạch số 69-KH/ĐUK, ngày 05/6/2020 của
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo – Dân
vận) trước ngày 15/10/2020.
2. Đối với các ban Đảng ủy Khối:
- Ban Tổ chức tổng hợp danh sách và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy
xem xét lựa chọn Tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu;
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- Ban Tuyên giáo - Dân vận tổng hợp danh sách và tham mưu Ban Thường vụ
Đảng ủy xem xét lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Dân vận khéo”;
- Văn phòng chuẩn bị Hội trường, nội dung chương trình, kinh phí và các
điều kiện khác phục vụ tốt Lễ tuyên dương, khen thưởng./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo),
- Đồng chí Dương Văn An-Phó Bí thư TU,
- Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh,
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu VPĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Lê Thị Hải Duyên

