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KỂ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp
tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT
ngày 03/6/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại
hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước
toàn quốc lần thứ IX, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại
hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp ừong ngành Thông tin và Truyền
thông như sau:
IẵMỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn
2011-2015 đề ra tại Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tổ chức
vào năm 2010 để tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua
yêu nước giai đoạn 2011-2015, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng
thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới
công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn tới.
2. Biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, các gương
điển hình tiên tiến, các tập thể, eá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5
năm qua, qua đó cổ vũ, khơi dậy mọi nguồn sáng tạo, động viên mọi nguồn lực xây
dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam, góp phần thực hiện
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu,
nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
3. Thông qua Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp đúc kết các
bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo
thiết thực, hiệu quả; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến,
tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh
thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các quy định của pháp luật
về thi đua, khen thưởng.
4. Tổ chức Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp đảm bảo
trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô ừương, hình thức.
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n . KỂ HOACH TRIỂN KHAI
1. Công việc cần tiến hành từ nay đến Đại hội Thi đua Bộ:
a) Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành Thông tin và
Truyền thông, gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch công tác của đơn vị và của Bộ năm
2011- 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XI. Các đơn vị ừong Ngành căn cứ nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để xây
dựng kế hoạch, chi tiêu thi đua cụ thể, tổ chức phát động các đợt thi đua lập thành
tích thiết thực hướng tói kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,
kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm ngày Cách
mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chi
Minh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ x n
và những ngày kỷ niệm khác trong năm 2014-2015.
b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong
lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên chức về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điếm
đường lối của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền phổ biến, triến
khai thực hiện tốt các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tổ chức thông
tin, tuyên truyền để làm cho cán bộ, công nhân viên chức thấy rõ vai trò, tác dụng
của thỉ đua yêu nước đối với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nhận thức
sâu sắc vai trò của thi đua yêu nước là động lực to lớn để tiếp tục thực hiện công
cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, xây
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tập trung tuyên truyền cho Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các
cấp, tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX. Biểu dương ghi nhận những thành
quả của phong ừào thi đua yêu nước, tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc
tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới nhằm tạo nên không khí thi đua sôi động, sâu
rộng trong toàn Ngành, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong hai năm 2014-2015,
chào mừng Đại hội thi đua Bộ, tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX.
c) Tổng kết, đúc kết các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong ừào thi đua và
công tác khen thưởng. Phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các mô hình tố chức
phong trào thi đua hiệu quả, các điển hình tiên tiến. Chăm lo, nuôi dưỡng các điển
hình đã có, phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội ừong các phong
ừào thi đua yêu nước, được tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các
hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng.
d) Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua Bộ Thông tin và Truyền
thông để giúp Bộ trưởng chỉ đạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổ
chức Đại hội Thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông.
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2.
Hình thức, thành phần đại biểu, thòi gian tổ chửc Đại hội Thi đua, Hội
nghị điển hình tiên tiến các cấp:
a) Đối với các cơ quan, đon vị thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt
động trong ngành Thông tin và Truyền thông (trừ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam):
- Hình thức tổ chức: “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương
Người tốt, việc tốt”, “Hội nghị biểu dương Người lao động giỏi, lao động sáng tạo”ằ
- Thành phần đại biểu: Lãnh đạo đon vị, trưởng các đon vị trực thuộc, các cá nhân
điển hình tiên tiến và đại diện các tập thể điển hình tiên tiến, chú trọng đến đại biểu là
người lao động trực tiếp.
- Thời gian tổ chức: 1/2 ngày, hoàn thành và báo cáo kết quả về Bộ trước quý
Ilnăm 2015.
b) Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:
- Hình thức tổ chức: “ Đại hội Thi đua”.
- Thành phần đại biểu: Lãnh đạo Tập đoàn, trưởng các đon vị trực thuộc, các cá
nhân điển hình tiên tiến và đại diện các tập thể điển hình tiên tiến, chú ừọng đến đại biểu
là người lao động trực tiếp.
- Thòi gian tổ chức: 01 ngày, hoàn thành và báo cáo kết quả về Bộ trước quý
n năm 2015.
c) Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Hình thức tổ chức: “ Đại hội Thi đua”.
- Thành phần đại biểu: do Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua Bộ nghiên cứu, trình
Bộ trưởng xem xét, quyết định.
- Thời gian tổ chức: 01 ngày, ừong quý m năm 2015.
3. Nội dung tổ chửc Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp:
- Khai mạc Đại Hội;
- Báo cáo Tổng kết phong ừào thi đua giai đoạn từ năm 2011 -2015;
- Báo cáo tham luận, giao lưu trực tiếp vói các điển hình tiên tiến (tập thể và
cá nhân);
- Tuyên dương khen thưởng;
-Phát động thi đua;
- Tổng kết, bế mạc.
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Căn cứ nội dung, yêu cầu nêu trên, các đơn vị tổ chức hội nghị theo các hìnhv
thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù họp, nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể,
cá nhân điển hình tiên tiến của mình (như giao lưu trực tiếp với các điển hình, dùng
các hình ảnh, phim tư liệu để minh họa....).

m . T ổ CHỨC THỤ C HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở Thông tin và
Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp hoạt động trong ngành Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch
cụ thể phù họp với tình hỉnh thực tế của đơn vị mình để triển khai thực hiện.
2. Các đơn vị gửi kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên
tiến về Bộ thông tin và Truyền thông trước tháng 8 năm 2014 để theo dõi, chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua Bộ sẽ tổ chức chỉ đạo điểm ở một số đơn vị ữong
Ngành để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.
3. Trong quá trình triển khai và chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Thi đua,
Hội nghị điển hình tiên tiến nếu có vướng mắc các đơn vị phản ảnh về Thường trực
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt
động ừong lĩnh vực TTTT;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, TCCB.
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