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Số:64 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Hòa, ngày 14 tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào
thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm 2021
và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022
Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh
ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số
31/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm
theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên;
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26/6/2021 của UBND huyện về
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, với chủ đề “Tây
Hòa đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Kế hoạch của
UBND huyện về thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn huyện; UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Hội
nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm
2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá kết quả trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước và
công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2021; triển khai nhiệm vụ
công tác khen thưởng và công tác cải cách hành chính năm 2022. Biểu dương,
khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu qua các phong
trào thi đua yêu nước. Qua đó, khơi dậy, động viên, cổ vũ sức mạnh khối đại
đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.
- Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an
toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Phát biểu khai mạc của lãnh đạo UBND huyện.
3. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
4. Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn
huyện năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
5. Báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương: (có văn bản riêng)
- Tham luận trong phong trào thi đua, yêu nước: 03 điển hình.
- Tham luận trong lĩnh vực cải cách hành chính: 01 điển hình.
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6. Hội nghị thảo luận.
7. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Thường trực Huyện ủy (nếu có).
8. Công bố Quyết định khen thưởng: Phong trào Khối, Cụm thi đua huyện
năm 2021.
9. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.
10. Bế mạc Hội nghị.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 3 năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ có Giấy
mời riêng).
2. Địa điểm: Hội trường huyện Tây Hòa.
3. Thành phần tham dự: (dự kiến 75 đại biểu), cụ thể:
* Đại biểu tỉnh:
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ;
- Đại diện lãnh đạo Ban TĐ-KT và Phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua- Khen
thưởng tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Phòng CCHC của Sở Nội vụ.
* Đại biểu ở huyện:
- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện;
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối);
- Đại diện lãnh đạo Công an huyện, BCH Quân sự huyện.
* Đại biểu ở xã, thị trấn:
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Giám đốc các Hợp tác xã NN KD DV trên địa bàn.
* Đại diện các tập thể được khen thưởng.
IV. KINH PHÍ, MA KÉT HỘI NGHỊ
1. Kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Ma két Hội nghị:
“ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY HÒA

HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, CÔNG TÁC CẢI
CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Tây Hòa, ngày

tháng

năm 2022”
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền huyện: Theo dõi, đôn đốc đồng
thời phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo (trang trí Hội
trường, Ma két Hội nghị; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu về tham dự Hội nghị).
2. Phòng Nội vụ:
- Chủ trì, chuẩn bị chặt chẽ các nội dung, điều kiện đảm bảo tổ chức Hội
nghị: Lập danh sách và mời đại biểu tham dự.
- Dự thảo bài phát biểu khai mạc, bế mạc, bài phát động thi đua yêu nước
năm 2022, phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.
- Xây dựng kịch bản chương trình Hội nghị.
- Xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm
2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
- Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính năm
2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
- Chủ trì, hướng dẫn, thẩm định các Báo cáo tham luận của cơ quan, đơn
vị, địa phương.
- Chuẩn bị công tác tổ chức khen thưởng và công bố các Quyết định khen
thưởng.
- Dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị.
Lưu: Tất cả các nội dung trên, Phòng Nội vụ hoàn thành trình UBND
huyện chậm nhất ngày 24/3/2022.
3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện: Cử viên chức tham dự và
xây dựng tin, bài phản ánh, đưa tin về phong trào thi đua yêu nước và công tác thi
đua, khen thưởng của huyện.
4. Các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Chuẩn bị nội
dung bài phát biểu tham luận theo yêu cầu của phòng Nội vụ.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước
và công tác cải cách hành chính năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Yêu cầu Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối);
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử UBND huyện;
- Lưu: VT, PNV.

Đỗ Văn Cấp

