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V/v kế hoạch tổ chức H ội nghị điển hình Hà Nội, ngày O'! thảng % năm 2019
tiên tiến cấp cơ sở và Đại hội Thi đua của 

Bộ KH&CN lẩn thứ V

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của 
Hội đồng Thi đua- Khen thuởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua 
yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; căn cứ 
Công văn hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của 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.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kế 
hoạch triển khai tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở và Đại hội Thi 
đua yêu nước của Bộ lần thứ V như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả của các phong trào thi đua được triển khai từ sau Đại 
hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện 
pháp tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong 
thời gian tới.

2. Biểu dương, ghi nhận thành tích các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến 
trong mọi lĩnh vực của Bộ thông qua các phong trào thi đua .

3. Rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua và 
công tác khen thưởng; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến 
ở các cấp.

4. Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở và Đại hội Thi đua yêu 
nước của Bộ đảm bảo tình thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức 
nhưng vẫn trang trọng.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC CẰN TRIỂN KHAI

1. Những nôi dung cần triển khai từ nay đến Đai hôi Thi đua của Bô
- Các Khối thi đua trong Bộ tiếp tục triển khai Phong trào thi đua của 

hối gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
h”, phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm,



chống lãng phí nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của 
Bộ, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ.

- Các đon vị trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đã 
được phát động. Đồng thời lồng ghép, triển khai thực hiện hiệu quả các phong 
ừào thi đua “khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp “Cả nước 
chung tay vì người nghèo ” và Kế hoạch thực hiện Phong trào “Cản bộ, công 
chức, viên chức thỉ đua thực hiện vãn hóa công sở”.

Phối họp với cơ quan thông tin, truyền thông của Bộ trong công tác tuyên 
truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đã có của đơn vị, đồng thời chú 
ữọng xây dựng các điển hình, nhân tố mới thực sự nổi trội và có kế hoạch bồi 
dưỡng, giới thiệu lên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Bộ xem xét, lựa chọn 
biểu dương, khen thưởng và nhân rộng vào dịp Đại hội Thi đua yêu nước của 
Bộ.

- Các cơ quan thông tin tmyền thông của Bộ đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền cho Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ, tuyên tmyền gương người tốt, việc 
tốt và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của Bộ, tạo 
không khí sôi nôi, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ.

2. Hình thức, thòi gian tổ chức
2.1. Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở:
2 . 1. 1. Các đơn vị có trên 100 cản bộ, công chức, viên chức và người lao

động:
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Cục Sở hữu trí tuệ
- Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa lạc
- Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
- Viện ứng dụng Công nghệ.
2.1.2. Các Khối thi đua được tổ chức theo 4 Khối:
- Khối Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ (các đơn vị còn lại)
- Khối các Văn phòng, Viện (các đơn vị còn lại)
- Khối Cơ quan Bộ
- Khối Trường, Báo chí, Trung tâm và Nhà xuất bản.
a) Thời gian : Tổ chức Hội nghị 1/2 ngày, trong Quý 11/2020.
b) Nội dung, chương trình hội nghị (có hướng dẫn cụ thể sau).

2.2. Đại hội Thỉ đua yêu nước của Bộ



a) Thời gian: 01 ngày (dự kiến trong tháng 10/2020)
b) Sổ lượng và thành phần đại biểu
- Số lượng: Khoảng 400 đại biểu
- Thành phần: Lãnh đạo Bộ; đại diện Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ và 

Đoàn TNCS Bộ; Thủ trưởng các đon vị trực thuộc Bộ; các điển hình tiên tiến, 
gưong người tốt, việc tốt; đại diện các tập thể được tặng thưởng các danh hiệu, 
hình thức khen thưởng của Nhà nước và của Bộ; Cá nhân được tặng thưởng các 
danh hiệu, hình thức khen thưởng của Nhà nước và của Bộ.

Khách mời gồm: Đại diện đon vị liên quan của Văn phòng Chủ tịch nước, 
Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương và đại diện các Bộ, ngành trong Khối thi 
đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội.

c) Các nội dung cần chuẩn bị
- Xây dựng nội dung hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến
- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội
- Xây dựng chương trình, kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Thi 

đua của Bộ
- Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua
- Xây dựng dự thảo phát động thi đua
- Lựa chọn 04 báo cáo điển hình (02 tập thể và 02 cá nhân), tổ chức họp 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ để lựa chọn.
d) Nội dung chương trình Đại hội
- Văn nghệ chào mừng
- Diễn văn khai mạc
- Báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020
- Báo cáo tham luận của các Điển hình tiên tiến
- Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến của Bộ
- Phát động thi đua
- Be mạc.
III. TỒ CHỨC THựC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên 
quan căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Khối trưởng, Khối phó các Khối thi đua năm 2019 phối họp xây dựng 
kế hoạch tổ chức và triển khai vào dịp Tổng kết Khối thi đua cuối năm 2019.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phối họp thực hiện khi có yêu cầu 
của Khối trưởng, Khối phó thuộc Khối thi đua.



3. Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì phối họp với các đơn vị liên quan 
xây dựng các nội dung liên quan đến Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ đảm bảo 
tiến độ của Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị liên hệ 
Vụ Thi đua - Khen thưởng, điện thoại 024.35560658 để phối hợp triển khai./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
-B an  TĐKT Trung ương (để b/c); 
-L ư uV T , V ụTĐ K T.

KT. B ộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tùng


