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Số 01 - BTCHT

KẾ HOẠCH
tổ chức Hội thi kể chuyện về những điển hình trong học tập và làm theo
tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch số 83 - KH/HU, ngày 18/2/2020 của Ban Thƣờng vụ
Huyện ủy về việc thực hiện chuyên đề năm 2020 và chủ đề của tỉnh, huyện
trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tổ
chức Hội thi xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cấp huyện nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tuyên truyền, biểu dƣơng và nhân rộng những điển hình tiên tiến,
gƣơng ngƣời tốt, việc tốt, tạo sự chuyển biến, lan tỏa mạnh mẽ về ý thức tu
dƣỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và quần
chúng Nhân dân tại các địa phƣơng, cơ quan, đơn vị; tạo thành phong trào thi
đua sôi nổi trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh một cách thƣờng xuyên, hiệu quả; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố và giữ vững an ninh - quốc phòng, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Hội thi cần đƣợc chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, tiết kiệm, tránh hình
thức; phát huy tính sáng tạo, tính giáo dục, tạo không khí sôi nổi, hào hứng
trong việc tuyên truyền, học tập và làm theo Bác trên mọi mặt của đời sống xã
hội, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nƣớc, khơi dậy và thu hút đông
đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân tham gia.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƢỢNG DỰ THI
(Có thể lệ kèm theo).
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian:
- Tổ chức hội thi cấp cơ sở: hoàn thành trƣớc 15/8/2020.
- Tổ chức hội thi cấp huyện: hoàn thành cuối tháng 8, đầu tháng 9/2020.
* Lƣu ý: Các gương được thí sinh lựa chọn kể, yêu cầu Đảng ủy cần
có sự thẩm định kỹ và chu đáo.
- Địa điểm cấp huyện: Hội trƣờng Huyện ủy.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG, KINH PHÍ HỘI THI
1. Cơ cấu giải thƣởng cấp huyện
- Thí sinh đạt giải đƣợc tặng Giấy khen và phần thƣởng kèm theo, gồm:
+ 01 giải nhất.
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+ 02 giải nhì.
+ 03 giải ba.
+ Các giải khuyến khích.
2. Kinh phí hội thi
- Cuộc thi ở cấp nào, do cấp đó đảm nhiệm kinh phí.
- Kinh phí đƣợc thực hiện theo quy định hiện hành và trích từ nguồn kinh
phí học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Cơ quan thƣờng trực của Bộ phận giúp
việc trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chịu
trách hiệm tham mƣu kế hoạch, thể lệ, lập dự trù kinh phí cuộc thi. Phối hợp các
thành viên Ban tổ chức Hội thi thực hiện theo các nhiệm vụ đƣợc phân công.
Ban Giám khảo, tổ thƣ ký, các bộ phận giúp việc đƣợc phân công triển khai cụ
thể các công việc, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức tốt hội thi theo kế
hoạch.
2. Ủy ban Nhân dân huyện, Văn phòng Huyện ủy chịu trách nhiệm đảm
bảo kinh phí phục vụ các hoạt động của Hội thi cấp huyện.
3. Các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ thể ở cấp
mình và cử thí sinh tham dự Hội thi cấp huyện đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra.
Danh sách và đề cƣơng thí sinh gửi về Ban tổ chức Hội thi (qua Ban Tuyên giáo
Huyện ủy) trƣớc 7 ngày khi diễn ra Hội thi.
4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Cổng thông tin điện tử huyện, Bản
tin Hƣơng Sơn, Facebook Thông tin Hƣơng Sơn, hệ thống truyền thanh cơ sở...
có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến với đông đảo cán bộ,
đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Hƣơng Sơn.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vƣớng mắc, các đơn vị đề
xuất về Ban tổ chức Hội thi (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để xem xét và có
hƣớng giải quyết.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi kể chuyện về điển hình trong học tập
và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Đề nghị
các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nghiêm túc triển khai, thực hiện. Đồng thời
báo cáo đồng chí Thƣờng vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy phụ trách biết và cùng
tham dự, chỉ đạo Hội thi tại địa phƣơng, đơn vị./.
ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY
Kiêm
TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC

Nơi nhân:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (báo cáo),
- Thƣờng trực Huyện ủy,
- Các Ban XD đảng, UBKT, VPHU,
- Các đ/c UVBTV, BCH Huyện ủy,
- Các đ/c thành viên Bộ phận giúp việc,
- Ban tổ chức, BGK, tổ thƣ ký Hội thi.
- Các Đảng ủy trực thuộc,
- Lƣu.

(Đã ký)
Lê Nhật Lệ
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