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KE HOACH
"Hi
nghj
din
hInh tiên tiên trong CNVCLD"
To chirc
tinh Kiên Giang nám 2020
Can clr K hoch s 75/KH-ThD, ngay 27/9/2019 cUa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam ye to chüc Hi nghj dien hInh tiên tiên trong các cap cong doàn và Dai
hi thi dna yêu nuOc trong cong nhân, viên chirc, lao dng toàn quOc lan thr X, näm 2020
và Kê hoch so 114/KH-UBND, ngày 08/7/2019 cüa UBND tinh Kiên Giang ye to chüc
Hi ngh diên hinh tiêntiên, Dai hi thi dua yêu rnrc các cap, tiên täi Di hi thi dua yêu
nuóc tinh Kiên Giang lan thir V và toàn quôc lan thu X.
Can cü K hoch s 68/KH-LDLD,ngày 12/11/2019 cüa Ban Thuông vi.i Lien doãn
Lao dng tinh ye vic to chirc Hi ngh diên hinh tiên tiên trong các cap cOng doàn, tiên ti
Di hi thi dua yêu nrnc tinh Kiên Giang lan thir V và Di hi thi dua yêu nuOc trong cong
nhân, viên chüc, lao dng (CNVCLD) toàn quôc 1n thu X, nãm 2020.
Ban Thung v Lien doàn Lao dng (WLD) tinh xây dirng k hoch t chi.rc "Hi
nghj diên hInh tiên tiên trong CNVCLD" tinh vi nhüng ni dung nhu sau:
I. MVC DICH, YEU CAU
1.D.y manh tuyên truyn tu tung Chü tjch H ChI Minh v thi dna ái quc, Chi thj
so 34-CT/TW, ngày 07/4/20 14 cüa B ChInh trj ye "Tiêp tiic dOi mi cOng tác thi dua, khen
thu&ng" và cãc quy dnh pháp lut ye cong tác thi dna, khen thu&ng; thiêt thc hung tâi k'
nim 130 nAm Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh (19/5/1890 — 19/5/2020). Tto sir chuyên
biên mmnh me trong nh.n thuc cüa doàn viên, CNVCLD ye y trI, vai trô và tác dung to lan
cUa phong trào thi dua yêu nuâc trong sir nghip day rninh cOng nghip baa, hin di boa
dat niràc, hi nhp quOc tê và hot dng tO chüc cOng doàn.
2. TOn vinh, biu duang, nhân rng din hinh tiên tin, các guang ngithi t&, vic tM,
trong do ru tiên các nhân to mai, to không khI thi dua sOi nOi dôi vâi can b, doàn vien,
CNVCLI) trong trng ca quan, dan vj, doanh nghip, da phuang, ngành.
3. Viêc xét chon dai biu tham du phãi cong khai, dan chü, dung d& tuçmg. T chuc
Hi nghj trén tinh than tiet kim, thiêt thc, không phO trucmg hinh thüc, dung tinh than tOn
yjnh dôi vai nhüng ngthi có nhiêu thành tIch, sang tao, gop phân xây dirng co quan, dan vj,
doanh nghip phát triên và xây drng giai cap cong nhãn yüng mnh.
II. NQI DUNG, THANH PHAN VA so LUQNG
1. Ni dung
- Van ngh chào mirng.
- Chào c.

- Tuyên b 1 do, giâi thiu dai biu.
- Phát biu khai mac.
- Báo cáo tng kt phong trào thi dua, cong tác khen thurng 05 nãm qua và phuo'ng
hung, nhim vii cong tác thi dua, khen thu&ng 05 nàm tâi.
- Báo cáo tham luan (09 tham lzign dcii diçn các hityçn, ngành, doanh nghip).
- TrInh chiu phóng sir và giao luu din hInh tiên tin.
- Phát biu tOn vinh, khen thu&ng các din hInh tiên tin.
- Phát dng phong trào thi dua giai don 2020-2025.
- Phát biu cña cp üy, chinh quyn cüng cp và cong doàn cp trên (nu co).
- Phát biu hu0ng ü11g phong trào thi dua.
- Thông qua danh sách di biu dr Hi ngh cp trén.
- Tng kt, b mac.
2. Thành phn, s hrçng dii biu Va thôi gian t chile Hi nghj
- S 1ung di biu: 300 nguO'i, ciii th:
+Dai biu chInh thic: 225, grn 207 cá nhân tiêu biu và 18 cá nhãn di din cho 18
tp th tiêu biu (theo Cong van sO 4451LDLD, ngày 10/2/2020 cüa Ban Thir&ng vi LDLD
tinE ye vic phãn bô chi tiêu dir "Hi nghj diên hmnli tiên tiên trong CNVCLD" näm 2020).
+ Dai biu khách mri: Di din lãnh do Tng LDLD Vit Narn; Doàn d.i biu
Quôc hi dan v tinh Kiên Giang; di din Thi.rông trirc Tinh iiy, Thithng trirc HDND tinE,
Thithng trçrc IJBND tinh, lanE do các ban dáng Tinh üy, UBMTTQVN tinh và các to
chüc chInh tn - xâ hi, các sc, ban, ngành cap tinh; di din thi.rng trrc huyn üy, thành
üy, Dáng iiy Khôi co' quan và Dâng üy Khôi doanh nghip; dii din các doanh nghip cUa
tinE, các dan vj, doanh nghip có ho trq cong doân trong vic to chirc Hi nghj; di diên
lanh dto LDLD cap huyn, cOng doàn ngành, CDCS trçrc thuôc LDLD tinh; lanh do các
ban LDLD tinE.
- Thành phn, s krçing Doân Chü tjch Hi nghi: 09 dng chI duic co cu nhu sau:
+ Thu&ng trçrc LDLD tinh: 04 dng chi;
+ M&i di din Thithng trirc Tinh üy: 01 dng chI;
+ Mäi di din Thng trtrc UBND tinh: 01 dng chi;
+ Mi di din lanE do Ban TD-KT tinE: 01 dng chI;
+ Mi d?i din glxclng din hInh: 02 dng chI (01 cá nhân và 01 dti din tp th).
-Th?ii gian t chirc: dir kin vào ngày 20/6/2020.
3. Kinh phi: Chi tr ngun kirih phi hot dng phong trào, có di..r tth kinh phi cii th
kern theo kê hoach.
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III. TO CHC THVC HIN
1. Lien doãn Lao dng tinh
- Ban ThiRrng vii LDLD tinh trin khai k hoch nay dn các cp cong doàn.
- Giao Ban ChInh sách-Pháp 1ut ph& hçip các ban tham muu Ban Thung vi LDLD
tinh xây dimg dçr thão Báo cáo tng kêt phong trào thi dna, cong tác khen thu&ng 05 näm
qua và phung hung, nhim vi cong tác thi dua, khen thithng 05 nàm t&i; tong hp danh
sách trInh Hi dông thi dua, khen thu&ng LDLD tinh xét tng Bang khen cho các tp the, ca
nhân xuât sac, tiêu biêu; ch9n dai biêu và huóng dn viêt báo cáo tham 1un.
- Ban Tuyên giáo phi hgp các ban tham muu Ban Thung v LDLD tinh t chirc
cac hoat dông tuyên truyên ye muc dich, y nghTa Hôi nghi, hoat dông chao mung Hôi nghi
các cap tiên tó'i Dai hôi thi dua yeu nithc toàn quôc lan thu x, nàm 2020 trong CNVCLD;
xây drng phóng s11, to chcrc dôi thoai, giao luu, gii thiu diên hInh tiên tiên trên các
phuong tin thông tin di chng cüa dja phuong và kênh thông tin cüa cong doàn.
- Ban Tài chinh phi hp các ban tham muu Ban ThuO'ng vi LDLD tinh dir trü kinh
phi, chuân b các thêu kin to chirc hi nghj.
- Van phông pMi hp các ban tham muu Ban Thuông v1i LDLD tinh chu.n bj thu
m?.xi theo thành phân khách mi nêu trên, phát hành thu mi và nAm tInh hInhdui biêu
tham dir hi nghj; chuân bj các bài phát biêu cüa lãnh dto trong hi nghj; chuân bj hi
truông, am thanh, ánh sang và co s vt chat phçic vi hi nghj.
2. Các cap cong doàn
- T chirc hOi nghj cp mInh theo tinh th.n k& hoach nay.
- Xét ch9n di biu, huong dn h so, thu tic dir Hi nghj dung s lucmg, thành phn
theo tinh than Cong van sO 445ILDLD, ngày 10/2/2020 cüa Ban Thung vii LDLD tinh ye
vic phân bO chi tiêu dir "HOi ngh diên hInh tiên tiên trong CNVCLD" nAm 2020.
- T chuc doan di biu tharn dr "Hi nghj dién hinh tiên tiên trong CNVCLD" tinh,
nàrn 2020 theo thai gian, dja diem do Ban TO chirc Hi ngh mi (thu mäi gui sau).
Trên day ia K hoch th chi:rc "Hi ng din hInh tiên tiên trong CNVCLD" tinh
Kiên Giang nãm 2020, yêu câu các ban LDLD tinh và các cap cong doàn to chirc thçrc
hin tot các ni dung trên. Qua trInh th%rc hin có khó khän, vu&ng mac báo cáo ye LDLD
tinh (qua Ban Chinh sách-Pháp lut, DT: 02973.86045 9) dê dugc hurng dn./.
TM. BAN THU'NG VU
CHU T!CH

Noinhn:"
- Các cap cong doân;
- Các ban LELD tinh;
- Luu VT, CS-PL.

Trãn Thanh Vit
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