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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018
Thực hiện Quyết định số 2267/QĐ-BTP ngày 27 tháng 10 năm 2016 của
Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm Thi đua, Khu
vực thi đua ngành Tư pháp, Khu vực thi đua cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên
hải Miền Trung và Tây Nguyên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết
phong trào thi đua năm 2018, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá khách quan, toàn diện việc tổ chức thực hiện phong trào thi
đua năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phong
trào thi đua của cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây
Nguyên năm 2019.
2. Bình chọn, suy tôn các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong Khu
vực thi đua đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thành
tích cao năm 2018.
3. Bàn giao nhiệm vụ giữa Trưởng, Phó Trưởng Khu vực thi đua năm
2018 với Trưởng, Phó Trưởng Khu vực thi đua năm 2019 theo quyết định của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
4. Thông qua Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, tăng cường
đoàn kết, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án
dân sự trong Khu vực.
5. Việc tổ chức Hội nghị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ
1. Chƣơng trình Hội nghị
a) Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Khu vực
năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện phong trào
thi đua năm 2019;
b) Báo cáo tham luận của một số tập thể tiêu biểu trong phong trào thi
đua;
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c) Bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua;
d) Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về cử Trưởng, Phó
Trưởng Khu vực thi đua năm 2019 và bàn giao nhiệm vụ Trưởng, Phó Trưởng
Khu vực thi đua năm 2018 với Trưởng, Phó Trưởng Khu vực thi đua năm 2019.
2. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức Hội nghị
a) Hình thức, địa điểm:
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 của Khu vực được tổ chức
theo hình thức tập trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Thời gian: Hội nghị được tổ chức dự kiến vào ngày 03/12/2018 (sẽ có
giấy mời cụ thể sau).
3. Thành phần tham dự Hội nghị
a) Đại biểu mời dự:
- Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp;
- Đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua- khen thưởng và Tổng cục Thi hành án
dân sự - Bộ Tư pháp.
- Đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế,
- Đại điện lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế và
Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Đại biểu triệu tập: Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án
dân sự và công chức làm công tác thi đua khen thưởng các Sở Tư pháp, Cục Thi
hành án dân sự trong Khu vực.
c) Phóng viên cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình dự và đưa
tin Hội nghị.
Tổng số: khoảng 100 đại biểu
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Sở Tƣ pháp, Cục Thi hành án dân sự trong Khu vực
- Tham dự đầy đủ, đúng thành phần Hội nghị; phối hợp với Trưởng, Phó
Trưởng khu vực tổ chức thành công Hội nghị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
2. Trƣởng khu vực, Phó Trƣởng khu vực
- Trƣởng khu vực (Sở Tƣ pháp tỉnh Thừa Thiên Huế)
+ Chủ trì xây dựng: Dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm
2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện phong trào thi
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đua năm 2019;
+ Hướng dẫn các đơn vị trong khu vực tổng kết phong trào thi đua; tổng
hợp kết quả đề nghị khen thưởng của tập thể trong khu vực năm 2018;
+ Trao đổi, thống nhất với Phó Trưởng khu vực (Sở Tư pháp tỉnh Nghệ
An, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình) về nội dung, thời gian, địa điểm,
thành phần, công tác tổ chức Hội nghị…
+ Chuẩn bị địa điểm, nội dung chương trình, giấy mời, bài phát biểu khai
mạc, bế mạc Hội nghị; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kết quả tổ
chức Hội nghị theo quy định.
- Phó Trƣởng khu vực (Sở Tƣ pháp tỉnh Nghệ An, Cục Thi hành án
dân sự tỉnh Quảng Bình): Phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị theo sự phân công của Trưởng khu vực.
3. Kinh phí tổ chức Hội nghị: thực hiện theo quy định hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm
2018 của Khu vực thi đua cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải Miền Trung và
Tây Nguyên.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Thi đua khen thưởng-BTP;
- Tổng Cục THADS-BTP;
- Các Sở Tư pháp, Cục THADS
thuộc Khu vực thi đua;
- Lưu: VT, VP.
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