
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:             /QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày          tháng            năm 2020 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức “Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá 

nhân tiêu biểu thuộc lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/10/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 

số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 

65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2013;  

 Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 

1739/SNN-TTBVTV ngày 24/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức “Hội nghị 

tuyên dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu thuộc lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh 

giai đoạn 2016 - 2020”. 

 Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

triển khai, thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định, đạt hiệu quả thiết 

thực. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Thông tin và 

Truyền thông; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- TTr tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh (b/c) 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Báo Đắk Lắk, cơ quan thông tấn báo chí  

Trung ương đóng tại địa phương (đưa tin); 

- Lưu: VT (Đg-05) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Y Giang Gry Niê Knơng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

  

KẾ HOẠCH  

  Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ -UBND ngày           /         /2020 của UBND 

tỉnh) 
 

I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích khen thưởng, tuyên dương 

những tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực vì sự phát triển nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020. Qua đó, khích lệ tinh thần tổ chức, 

cá nhân tiếp tục phát huy và đóng góp nhiều hơn nữa những sáng kiến để thực 

hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, trực tiếp là phát triển nông 

nghiệp, phát huy khả năng của người nông dân, đặc biệt là các giải pháp ứng 

dụng khoa học công nghệ, mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại nhằm nâng 

cao đời sống của người nông dân. 

 2. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên 

tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, nhằm cổ vũ, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - chủ động 

- hội nhập - phát triển biền vững”, vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào 

nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; truyền thống thi đua yêu nước, 

tính cần cù, sáng tạo của người nông dân. 

 3. Hội nghị khen thưởng phải đảm bảo, chính xác, kịp thời, đúng đối 

tượng, đúng thành tích; đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và tránh phô 

trương về hình thức. 

 II. Nội dung Hội nghị 

 1. Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện 

các chương trình, đề án, dự án phát triển ngành nông nghiệp tỉnh (giai đoạn 

2016-2020). Qua đó, phát triển được các mô hình sản xuẩt mới, điển hình tiên 

tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nêu được những ưu điểm, hạn chế, nguyên 

nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp từ đó tìm 

kiếm các giải pháp để tháo gỡ. 

 2. Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu 

biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về nông nghiệp, 

đồng thời là tấm gương điển hình về ý chí, nghị lực vươn lên trong sản xuất và 

đời sống, tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo và xây dựng tổ chức tại cơ sở 

vững mạnh, tạo động lực và có sức lan tỏa rộng rãi trong các tổ chức, cá nhân. 

 3. Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng 

các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay đồng thời tạo 
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động lực để mọi tổ chức, cá nhân học tập và làm theo tạo không khí phấn khởi 

trong mọi tầng lớp nhân dân. 

 III. Đối tượng tham dự 

 - Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác, lao 

động, sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa lớn; Có 

phát minh, sáng chế hoặc sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác được ứng 

dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng rộng và được 

cấp có thẩm quyền công nhận hoặc có mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển kinh 

tế ổn định, bền vững và được nhân rộng thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

 - Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, tương 

trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống.  

 IV. Thành phần, số lượng đại biểu và thời gian tổ chức Hội nghị: 

1. Về thành phần, số lượng đại biểu dự kiến tham dự: 200 đại biểu. Trong 

đó:  

- Đại biểu Trung ương: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung ương 

Hội nông dân Việt Nam; Đại biểu địa phương gồm: Thường trực Tỉnh ủy, 

Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành 

đoàn thể của tỉnh có liên quan, cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa 

phương (50 đại biểu). 

+ Đại biểu là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi tại các địa 

phương (150 đại biểu). 

- Thời gian Dự kiến tổ chức Hội nghị vào tháng 11/2020. 

 V. Kinh phí thực hiện 

 Bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

 VI. Tổ chức thực hiện 

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm 

 - Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành chuẩn bị nội dung chương trình 

Hội nghị, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị đạt kết quả.  

 - Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thành lập Hội đồng thi 

đua khen thưởng cấp Sở, xây dựng các tiêu chí để lựa chọn, bình xét, lựa chọn 

những tổ chức, cá nhân tiêu biểu đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét 

khen thưởng theo quy định. 

 - Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan 

tổ chức bình xét, tiêu chí lựa chọn, thời gian thực hiện, nội dung tham luận và 

các nội dung liên quan đến chủ đề Hội nghị. 

 - Phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị đã được bố 

trí năm 2020. 
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 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để tổ chức Hội nghị (địa điểm, thời gian tổ chức, giấy mời..; đồng thời, bảo 

đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị). 

 2. Sở Nội vụ 

 - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các tiêu chí để lựa 

chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để khen thưởng. 

 - Trên cơ sở kết quả lựa chọn, bình xét, lựa chọn những tổ chức, cá nhân 

tiêu biểu đủ điều kiện do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, có 

trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét khen thưởng các tổ chức, cá 

nhân đủ điều kiện. 

 - Chuẩn bị và công bố các Quyết định khen thưởng; Phối hợp đơn vị chủ 

trì và các sở ban ngành xây dựng kịch bản tổ chức, hình thức khen thưởng của 

Chủ tịch UBND tỉnh cho các tổ chức, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.  

 3. Sở Tài chính 

 Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định dự toán và bố trí kinh 

phí triển khai Hội nghị theo quy định.  

 4. Sở Công Thương 

 Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị có liên quan xây dựng 

các tiêu chí để lựa chọn, bình xét các tổ chức, cá nhân đủ tiêu chuẩn để đề xuất 

UBND tỉnh khen thưởng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

 5. Sở Thông tin và Truyền thông 

 - Hướng dẫn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh để 

cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để mọi tổ chức, cá nhân học tập 

và thực hiện đạt hiệu quả. 

 - Chú trọng tăng thời lượng mở và nâng cao chất lượng chuyên trang, 

chuyên mục để tuyên truyền các mô hình thành công, các kinh nghiệm sản xuất 

giỏi, sáng tạo trên các trang báo, cổng thông tin điện tử của địa phương. 

 6. Hội Nông dân tỉnh 

  - Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các tiêu chí để hướng dẫn 

các địa phương lựa chọn các tổ chức, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng. 

 - Đề cử các hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông 

dân sản xuất giỏi để tham dự Hội nghị. 

 - Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu 

biểu thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đến 

từng hội viên; phát động phong trào nông dân thi đua thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên, thi đua sản 

xuất, kinh doanh giỏi, vận động hội viên, hướng dẫn hội viên, nông dân chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp thu tri thức mới kỹ thuật trồng trọt, chăn 

nuôi, về công nghệ chế biến, bảo quản nông sản; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ sao cho phù hợp, có hiệu quả. 
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 7. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk  

 - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các tiêu chí khen 

thưởng; Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen 

thưởng đến toàn thể hội viên để đăng ký tham gia.  

 - Nghiên cứu, đề xuất những hội viên tiêu biểu, người làm khoa học - kỹ 

thuật có đóng góp tài năng, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và 

khoa học - công nghệ của địa phương tham gia Hội nghị. 

 8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

 Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch Hội nghị khen thưởng đến người lao 

động, tổ Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên hiệp HTX để mọi cá nhân được biết và 

đăng ký tham dự nhằm khích lệ tinh thần của các tổ chức, cá nhân tiếp tục phát 

huy và đóng góp nhiều hơn nữa những sáng kiến để thực hiện tốt việc phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh nhà, trực tiếp là phát triển nông nghiệp. 

 9. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 - Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch Hội nghị khen thưởng các tổ chức, cá 

nhân tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 trong sản xuất nông nghiệp đến mọi tầng 

lớp nhân dân tại địa phương để mọi người dân được biết để hưởng ứng và đăng 

ký tham dự.  

 - Hướng dẫn, chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tổ chức rà soát, đề cử 

và lập danh sách các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có thành tích tiêu biểu trong giai 

đoạn năm 2016 - 2020 gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/8/2020 

để xem xét, lựa chọn các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, khen thưởng theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân 

tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 

2016 - 2020. Quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp, kịp 

thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để xem xét, hướng 

dẫn, giải quyết theo quy định./. 

   
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Y Giang Gry Niê Knơng 
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