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KẾ HOẠCH
Hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2020
Căn cứ Công văn số 13/HĐTĐKT-VI ngày 27/4/2020 của Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng Trung ương về việc Thông báo Trưởng, phó các cụm, khối
thi đua năm 2020.
Căn cứ Hướng dẫn số 2694/HD-BTĐKT ngày 08/11/2018 của Ban Thi
đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua
của Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Sau khi xin ý kiến các đơn vị thành viên trong Cụm Thi đua, Ủy ban nhân
dân tỉnh Thanh Hóa, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ
năm 2020, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua năm 2020 với các nội
dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chỉ đạo, triển khai
tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; phát hiện, xây dựng, biểu dương và
tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, mô hình mới, gương điển hình tiên
tiến; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả công tác khen
thưởng, chú trọng khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất, người trực tiếp
lao động sản xuất, công nhân, nông dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của các tỉnh trong Cụm.
2. Yêu cầu
Các đơn vị trong Cụm triển khai thực hiện các nội dung thi đua với nhiều
hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị
của mỗi tỉnh, cụ thể hóa các nội dung thi đua thành mục tiêu, chương trình hành
động, đề ra các biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện tại địa phương.
Tổ chức các hoạt động của Cụm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và
tiết kiệm.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh về tổ chức phong trào thi đua và
công tác khen thưởng; công tác xây dựng điển hình tiên tiến giữa các tỉnh; tham
quan học tập mô hình, điển hình tiên tiến.
2. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm
2020; triển khai các nội dung theo kế hoạch hoạt động các tỉnh trong Cụm đã

2

thống nhất; ban hành hướng dẫn và bảng chấm điểm công tác thi đua khen
thưởng năm 2020.
3. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng
năm 2020; bình xét, suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua đề nghị tặng Cờ
thi đua của Chính phủ và đơn vị xếp thứ 2 đề nghị tặng Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ; bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2021 và ký kết giao ước thi
đua năm 2021.
4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ (6 tháng, báo cáo năm) về
kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các tỉnh để
Cụm trưởng tổng hợp báo cáo chung của Cụm phục vụ Hội nghị sơ kết, tổng
kết và báo cáo về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.
III. TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ CỦA CỤM

1. Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm
1.1. Thời gian, địa điểm, Chủ trì Hội nghị
- Thời gian: ½ ngày (dự kiến trong tháng 7/2020).
- Địa điểm: Tại tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 02 tỉnh Thanh Hóa và tỉnh
Quảng Bình đồng chủ trì Hội nghị.
1.2. Thành phần tham dự
- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm
thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ.
- Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện
Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (Vụ III), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh trong Cụm.
- Đại diện Lãnh đạo Ban và Trưởng phòng thuộc Ban Thi đua - Khen
thưởng các tỉnh trong Cụm.
- Đối với tỉnh Thanh Hóa là đơn vị Cụm trưởng: Đại diện Lãnh đạo
UBND tỉnh; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; đại
diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Thi đua, khen thưởng Văn
phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Ban Thi
đua - Khen thưởng tỉnh.
1.3. Giới thiệu các mô hình mới, điển hình tiên tiến
Mời đại biểu tham quan một số mô hình mới, điển hình tiên tiến trong
phong trào thi đua tại đơn vị Cụm trưởng (trước ngày diễn ra Hội nghị).
1.4. Nội dung Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm
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- Báo cáo sơ kết việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký và biện
pháp triển khai công tác thi đua, khen thưởng; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2020 của Cụm.
- Trao đổi nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng giữa các tỉnh.
- Thảo luận, thống nhất các tiêu chí chấm điểm và phương pháp chấm
điểm do đơn vị Cụm trưởng dự thảo để ban hành thực hiện.
2. Hội nghị Tổng kết hoạt động cụm năm 2020
2.1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: ½ ngày chính thức, ½ ngày trù bị thống nhất các nội dung
chương trình chính thức (dự kiến trong tháng 02 năm 2021).
- Địa điểm: Tại tỉnh Thanh Hóa.
2.2. Phiên họp trù bị trước Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm
- Thời gian: ½ ngày, diễn ra trước ngày Hội nghị tổng kết Cụm.
- Chủ trì phiên họp: Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (Vụ III), Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và
Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Bình đồng chủ trì
phiên họp.
- Thành phần tham dự:
+ Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (Vụ III), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
+ Đại diện Lãnh đạo Ban và Trưởng phòng thuộc Ban Thi đua - Khen
thưởng các tỉnh trong Cụm thi đua.
- Nội dung:
+ Rà soát các nội dung, chương trình Hội nghị tổng kết.
+ Thống nhất kết quả chấm điểm thi đua, dự kiến suy tôn đơn vị dẫn đầu,
đơn vị xếp thứ Nhì năm 2020 của Cụm thi đua.
+ Dự kiến bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2021.
2.3. Hội nghị Tổng kết hoạt động của Cụm Thi đua năm 2020
- Thời gian: ½ ngày
- Chủ trì Hội nghị: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 02 tỉnh Thanh Hóa và tỉnh
Quảng Bình đồng chủ trì Hội nghị.
- Thành phần tham dự:
+ Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phụ trách
Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ.
+ Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện
Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (Vụ III), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
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+ Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh trong Cụm thi đua.
+ Đại diện Lãnh đạo Ban và Trưởng phòng thuộc Ban Thi đua - Khen
thưởng các tỉnh.
+ Điển hình của các tỉnh được lựa chọn báo cáo tham luận tại Hội nghị.
+ Đối với tỉnh Thanh Hóa là đơn vị Trưởng cụm: Đại diện Thường trực
Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách
công tác Thi đua, khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban và Trưởng
phòng, Phó Trưởng phòng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
- Nội dung:
+ Báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng
của các tỉnh trong Cụm thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của
Cụm.
+ Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi
đua, Khen thưởng các tỉnh trong Cụm, trao đổi kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ
chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
+ Báo cáo điển hình tiên tiến của các tỉnh được lựa chọn tham luận tại
Hội nghị.
+ Phát biểu chỉ đạo của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương và
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
+ Thông qua kết quả chấm điểm, kết quả xét chọn đơn vị dẫn đầu đề nghị
tặng Cờ thi đua của Chính phủ, đơn vị đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ.
+ Giới thiệu, bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2021 và bàn giao nhiệm vụ
Cụm Trưởng năm 2021.
+ Tặng hoa đơn vị dẫn đầu năm 2020 và đơn vị được bầu làm Cụm trưởng
năm 2021.
+ Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa
các tỉnh trong Cụm.
3. Chế độ thông tin, báo cáo.
3.1. Báo cáo phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm
Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối
năm 2020, các văn bản và các tài liệu liên quan, các tỉnh gửi về đơn vị Cụm
trưởng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa) trước ngày 10/7/2020.
3.2. Báo cáo phục vụ Hội nghị tổng kết năm
Các tỉnh gửi báo cáo, các văn bản và tài liệu liên quan về đơn vị Cụm
trưởng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa) trước ngày 25/01/2021
gồm:
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- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2020.
- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 đã
được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020.
- Bảng tự chấm điểm kết quả thực hiện các tiêu chí của tỉnh năm 2020.
- Báo cáo tham luận của điển hình được lựa chọn tham luận tại Hội nghị.
- Các văn bản có liên quan để minh chứng số liệu trong Bảng tự chấm
điểm của các địa phương.
Các tỉnh gửi bản điện tử các văn bản trong chế độ thông tin báo cáo (sơ
kết, tổng kết) về địa chỉ email: banthidua@thanhhoa.gov.vn
IV. NHIỆM VỤ CỦA CỤM TRƢỞNG, CỤM PHÓ VÀ CÁC ĐƠN VỊ
THÀNH VIÊN TRONG CỤM

1. Cụm trƣởng
Cụm trưởng chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
Trung ương về hoạt động của Cụm thi đua và có nhiệm vụ sau:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua.
- Xây dựng các tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá phù hợp với đặc
điểm, tính chất hoạt động của Cụm thi đua và các đơn vị thành viên, gửi các đơn
vị thành viên cho ý kiến để thống nhất triển khai thực hiện.
- Tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương theo quy định. Chủ trì tổ chức các hoạt động theo
chương trình kế hoạch của Cụm; trao đổi, học tập kinh nghiệm về tổ chức phong
trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình. Bàn các biện pháp tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng
điển hình tiên tiến.
- Tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và Tổng kết hoạt động của Cụm.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Cụm để đánh giá, chấm điểm kết quả
thi đua của các đơn vị thành viên, trình Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn
đầu Cụm và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị xếp thứ Nhì Cụm.
2. Cụm phó
- Phối hợp với Cụm trưởng và các đơn vị thành viên xây dựng chương
trình, kế hoạch và điều hành hoạt động của Cụm thi đua.
- Thay mặt Cụm trưởng giải quyết một số công việc khi được ủy quyền.
3. Các đơn vị thành viên trong Cụm
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- Đăng ký các nội dung, chỉ tiêu thi đua; danh hiệu thi đua hàng năm gửi
Cụm trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo đúng thời
gian quy định.
- Tham gia góp ý, xây dựng nội dung các văn bản và tiêu chí thi đua,
thang bảng điểm của Cụm thi đua.
- Tham gia đầy đủ và đúng thành phần các hoạt động của Cụm thi đua.
- Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung đã ký kết giao ước
thi đua với Cụm thi đua và với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng và cả năm;
tự chấm điểm thi đua theo bảng điểm đánh giá đã được Cụm thống nhất ban hành,
gửi đơn vị Cụm trưởng theo đúng thời gian quy định (kèm các hồ sơ, tài liệu liên
quan).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ các nội dung thi đua của Cụm đã ký kết và Kế hoạch này, các tỉnh
có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về đơn vị Cụm
trưởng để theo dõi, tổng hợp làm căn cứ chấm điểm thi đua năm 2020.
Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua theo dõi, chủ động phối hợp các đơn
vị triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch đảm bảo chất lượng, đúng thời
gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ
năm 2020, đề nghị UBND các tỉnh trong Cụm chỉ đạo triển khai thực hiện để
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm
2020./.
Nơi nhận:
- TV HĐTĐKT TW theo dõi Cụm;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- UBND các tỉnh Bắc Trung Bộ;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;
- Ban TĐKT 6 tỉnh Bắc Trung Bộ;
- Lưu: VT.

CỤM TRƢỞNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Đình Xứng

