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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 211/KH-UBND  Hữu Lũng, ngày 04 tháng 9 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ phát động Phong trào Thi đua cao điểm lập thành tích  

chào mừng Kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 
04/11/2019), 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) 

và ủng hộ Phong trào làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện  
Chương trình xây dựng nông thôn mới  

 
 

Thiết thực hướng đến Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019) và Kỷ niệm 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 
(04/11/1831 - 04/11/2019), UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động 
phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 ngày sinh đồng 
chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng 
Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông 
thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
quân và dân các dân tộc trên địa bàn huyện Hữu Lũng, thi đua khắc phục mọi khó 
khăn, thách thức, đoàn kết, quyết tâm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và Kỷ niệm 188 
năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019), phấn đấu đạt và 
vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. 

2. Phát động và tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua sâu rộng từ 
huyện đến cơ sở, trong tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, với hình thức 
phong phú, thiết thực, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực 
tiễn của từng cơ quan, đơn vị. 

3. Việc tổ chức Lễ phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua đảm 
bảo đúng mục đích, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức. Đề 
cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo 
và tổ chức triển khai phong trào thi đua. 

4. Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào 
mừng Kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 
04/11/2019), 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) 
gắn với hoạt động ủng hộ Phong trào làm đường giao thông nông thôn trong thực 
hiện xây dựng nông thôn mới của các tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và 
ngoài huyện. 
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II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian, địa điểm 

1.1. Thời gian: Tổ chức Lễ phát động (dự kiến) sáng ngày 12/9/2019 (có 
giấy mời gửi sau). 

1.2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện. 

2. Thành phần đại biểu tham dự 

Tổng số đại biểu tham dự Lễ phát động dự kiến 180 đại biểu, bao gồm: 

2.1. Thường trực Huyện ủy. 

2.2. Thường trực HĐND huyện. 

2.3. Lãnh đạo UBND huyện. 

2.4. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

2.5. Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. 

2.6. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham gia các Cụm thi đua 
của huyện.                                                            

2.7. Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện (Các trường Mầm non, 
Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở, Phổ thông Dân tộc Nội 
trú Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2 
tỉnh Lạng Sơn; Trường cao đẳng nghề Nông lâm nghiệp Đông bắc). 

2.8. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn. 

2.9. Đại diện các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện. 

2.10. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

2.11. Phóng viên để đưa tin. 

3. Nội dung chương trình Lễ phát động 

3.1.  Chương trình Văn nghệ chào mừng. 

3.2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

3.3. Phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

3.4. Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện: 

- Phát động Phong trào Thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 
110 Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm 
Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019); 

- Thư kêu gọi ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông thôn. 

3.5. Phát biểu hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị: 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

- Đại diện doanh nghiệp. 

3.6. Tổ chức ủng hộ Phong trào làm đường giao thông nông thôn: 
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- Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đại biểu ủng hộ trực tiếp tại Lễ phát 
động. 

3.7. Kết thúc Lễ phát động. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua được bố trí từ Quỹ Thi 
đua, khen thưởng của huyện năm 2019. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Nội vụ  

- Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản phát động phong trào thi đua 
cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn 
Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 
(04/11/1831 - 04/11/2019). 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Văn hóa Thể 
thao và Truyên thông: Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết, phát hành Giấy 
mời, tổ chức đón tiếp các đại biểu tham dự. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây 
dựng phóng sự về về các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. 

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Lễ phát động. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch và 
tổ chức Lễ phát động đảm bảo đúng nghi lễ, trang trọng và tiết kiệm; kiểm tra, đôn 
đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện  

- Phối hợp với Phòng Nội vụ hoàn thiện dự thảo, trình ban hành phát động 
phong trào thi đua của lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 
Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019).  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ: Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh 
tiết, phát hành Giấy mời, tổ chức đón tiếp các đại biểu tham dự Lễ phát động, công 
tác hậu cần và các điều kiện phục vụ Lễ phát động. 

- Tổ chức, điều hành chương trình Lễ phát động và chương trình tổ chức ủng 
hộ, quyên góp tại Lễ phát động. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  

- Xây dựng Thư kêu gọi ủng hộ Phong trào làm đường giao thông nông thôn 
năm 2019. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân lựa chọn doanh 
nghiệp phát biểu (Đại diện), lập danh sách các doanh nghiệp để UBND huyện mời 
tham dự Lễ phát động. 
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4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng phóng sự phản ánh về các 
phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện (Thời lượng khoảng 15 - 20 phút). 

5. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện 
doanh nghiệp 

Chuẩn bị bài phát biểu hưởng ứng Phong trào thi đua của Chủ tịch UBND 
huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Phong trào Thi đua cao điểm lập 
thành tích chào mừng Kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 
04/11/2019) và ủng hộ Phong trào làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới. UBND huyện Hữu Lũng đề nghị, yêu cầu 
các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                     
- Hội đồng TĐKT tỉnh ; 
- Ban TĐKT Sở Nội vụ;                                                                                 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND Huyện ; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thành viên HĐTĐKT huyện; 
- Các cơ quan, phòng, ban, ngành đoàn thể; 
- Các cơ quan tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn 
huyện; 
- C, PVP HĐND và UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Long Văn Sơn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 


		2019-09-06T07:23:18+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hữa Lũng<ubhuulung@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




