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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến  

giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 
  

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và 
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu 
nước toàn quốc lần thứ X; 

Căn cứ Hướng dẫn số 296/HD-SNV ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ về tổ 
chức hội nghị và công tác khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 
các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020; 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình 
tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước và khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng 
tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở, phấn đấu thực 
hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch mà Đại hội Đảng các 
cấp đã đề ra.  

Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 
2016 - 2020, đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, 
chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và 
biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 
và công tác khen thưởng trong giai đoạn mới theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW 
ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị. 

Biểu dương những thành quả lao động sáng tạo, hiệu quả công tác của công 
chức, viên chức và người lao động; khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến, xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị.  

2. Yêu cầu 

Thông qua Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến rút ra bài học kinh 
nghiệm về tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của đơn 
vị; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới, đẩy 
mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới. 

Hội nghị điển hình tiên tiến của đơn vị phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, 
tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và phải đề ra được mục tiêu phấn đấu, gắn 
phong trào thi đua với việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm của ngành. 
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II. NỘI DUNG 

1. Đại biểu tham dự 

- Mời đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tham dự và chỉ đạo Hội nghị. 

- Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở KH&CN. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian: dự kiến trong tháng 4 năm 2020 

- Địa điểm: Hội trường tầng IV, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

3. Nội dung chương trình Hội nghị 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc; 

- Báo cáo đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 
2020. 

- Báo cáo tham luận của tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến (dự kiến 05 
báo cáo). 

- Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

- Phát động thi đua. 

- Tổng kết, bế mạc Hội nghị. 

4. Trang phục: 

- Nam: com lê có thắt cà vạt hoặc áo sơ mi dài tay có thắt và vạt. 

- Nữ: áo dài truyền thống hoặc vetss nữ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng 
các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai kế hoạch này đến toàn thể công chức, 
viên chức và người lao động để nắm và thực hiện. Chủ động phối hợp với phòng 
QLCN&SHTT tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Sở; gương người tốt, 
việc tốt trong lao động, công tác, học tập để đăng trên trang Website của Sở.  

2. Các tập thể, cá nhân được giao xây dựng báo cáo tham luận tại Hội nghị, 
đề nghị gửi báo cáo tham luận về Văn phòng Sở trước ngày 15/3/2020 để tổng 
hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-
2020 của Sở KH&CN, đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tổ chức thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Sở TN&MT (Cụm II); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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DANH SÁCH 
Các tập thể, cá nhân xây dựng báo cáo tham luận tại 

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 của Sở KH&CN 
 

I. Tập thể: 

1. Tập thể Phòng Quản lý Khoa học 

Nội dung tham luận: Kinh nghiệm trong quản lý đề tài, dự án khoa học công 
nghệ 

2. Tập thể Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

Nội dung tham luận: Kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động 
quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh. 

II. Cá nhân: 

1. Bà Đỗ Thu Hạnh -  Trưởng phòng QL Khoa học 

Nội dung tham luận: Những giải pháp nhân rộng các đề tài, dự án khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

2. Ông Lưu Bá Mạc - Trưởng phòng QL Công nghệ và QL chuyên ngành 

Nội dung tham luận: Những kinh nghiệm trong công tác quản lý công nghệ 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

3. Bà Nguyễn Minh Hà - Giám đốc Trung tâm ứng dụng phát triển KH-CN 
và đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa 

Nội dung tham luận: Những kinh nghiệm trong hoạt động triển khai ứng 
dụng KH&CN tại Trung tâm ứng dụng phát triển KH-CN và đo lường, chất lượng 
sản phẩm hàng hóa tỉnh Lạng Sơn. 
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