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KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT VÀ TRAO GIẢI  

Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh 

 giàu mạnh, văn minh” 

         

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2022, Ban Thường vụ Thành ủy 

Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ sơ kết và trao giải Cuộc vận động “Đồng 

hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”, với các 

nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tổ chức sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện Cuộc vận động “Đồng hành 

xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” từ thời điểm 

phát động đến thời điểm 30/8/2022 và trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân 

tham gia Cuộc vận động có những ý tưởng, giải pháp, hiến kế và các đề án, 

phương án đạt giải theo quy định tại quy chế xét chọn, trao thưởng của Cuộc vận 

động. 

 Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch và 

các nội dung liên quan đến Cuộc vận động trong thời gian tới; đồng thời động 

viên, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, CNVC - người lao động, đội ngũ khoa học, 

cán bộ chủ chốt các cấp qua các thời kỳ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn 

tiếp tục hưởng ứng tham gia Cuộc vận động. 

Khơi dậy, đổi mới và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và 

khát vọng xây dựng Thành phố giàu mạnh; lòng yêu quê hương, tinh thần sáng 

tạo, trí tuệ, tình cảm tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân. 

2. Yêu cầu: 

Tổ chức Lễ sơ kết và trao giải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn 

với phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022; Ngày Đại 

đoàn kết toàn dân và các sự kiện trong năm 2022. 

II. CHỦ TRÌ 

* Chủ trì: Ban Thường vụ Thành ủy.  

* Điều hành Lễ sơ kết và trao giải: các đồng chí trong Thường trực 

Thành ủy. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

* Đaị biểu tỉnh và các đơn vị trực thuộc tỉnh 

- Đaị diêṇ Thường trưc̣ Tỉnh ủy ; Thường trực HĐND; Đại diện Lãnh đạo 
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UBND tỉnh; 

- Đaị diêṇ Lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện Đoàn công tác của Ban Thường vu ̣Tỉnh ủy chỉ đaọ , kiểm tra , 

giám sát tại thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

* Đaị biểu thành phố 

- Thường trực Thành uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; trưởng các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể cấp thành phố; báo cáo viên cấp ủy thành phố; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động theo Quyết định số 390-

QĐ/Th.U ngày 14/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; 

- Các thành viên Hội đồng, Tổ thư ký xét chọn các giải thưởng Cuộc vận 

động theo Quyết định số 04-QĐ/BTC ngày 29/8/2022 của Ban Tổ chức Cuộc vận 

động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn 

minh”; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cử phóng viên đến dư,̣ đưa tin. 

* Đaị biểu cơ sở 

- Bí thư, phó bí thư Đảng ủy , Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND , Chủ tịch 

UMTTQ các phường, xã; trưởng các đoàn thể; 

- Bí thư đảng ủy, chi ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

* Các tập thể, cá nhân đƣợc nhận giải thƣởng và tập thể, cá nhân đƣợc 

khen thƣởng. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM. 

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến tổ chức: tháng 11/2022.   

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố;  

V. NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH LỄ SƠ KẾT. 

 1. Chương trình Văn nghệ;  

 2. Ổn định tổ chức, thông qua chương trình, thời gian tổ chức Lễ sơ kết, trao 

giải; 

 3. Khai mạc, giới thiệu thành phần tham gia Lễ sơ kết, trao giải; 

 4. Báo cáo sơ kết Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành 

phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”. 

 5. Thông qua các quyết định trao các giải thưởng và khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động;  

 6. Giới  thiệu qua hình ảnh, phóng sự ngắn về các giải thưởng. 

 7.  Tổ chức trao giải thưởng và khen thưởng; 

 8. Tổng kết và bế mạc Lễ sơ kết, trao giải. 

VI. DỰ KIẾN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO 

(có Dự toán riêng)        

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ 

Thành ủy tổ chức Lễ sơ kết, trao giải; chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các 
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phương tiện thông tin đại chúng; chuẩn bị báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả Cuộc 

vận động. 

2. Văn phòng Thành uỷ chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo phát hành giấy 

mời, phối hợp Trung tâm Văn hoá - Truyền thông chuẩn bị hội trường, chương 

trình văn nghệ và các điều kiện đảm bảo phục vụ Lễ sơ kết, trao giải; chủ trì bảo 

đảm kinh phí và các điều kiện phục vụ tổ chức Lễ sơ kết, trao giải đúng mục 

đích, yêu cầu đề ra. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, 

theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo 

Thành ủy triển khai thực hiện theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Chỉ 

đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông chuẩn bị 

chương trình văn nghệ; phóng sự giới thiệu các hiến kế đạt giải và các nội dung 

của Lễ sơ kết, trao giải theo Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Thành ủy; 

- Ban Tuyên giáo Thành uỷ; 

- Văn phòng Thành uỷ; 

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố; 

- Các phòng: VH - TT, KH - TC, Kinh tế; 

- Trung tâm Văn hoá - Truyền thông TP; 

- Lưu VP. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Lƣơng Quốc Tuấn 
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