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KÉ HOẠCH
Tổ chức phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm 

Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09/09/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Chiến 
thắng Điên Biên Phủ (07/05/1954 -  07/05/2014); Công văn số 1843/BTĐKT- 
VIII của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi 
đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Công văn số 276- 
CV/TC-CB, ngày 28-11-2013 của Vụ Tổ chức -  cán bộ về việc thông báo ý kiến 
của lãnh đạo Ban giao Công đoàn cơ quan phát động đợt thi đua chào mừng kỷ 
niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan 
Ban Nội chính Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua 
chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong cơ quan; động viên toàn 
thể các bộ, công chức, người lao động thi đua lập thành tích thiết thực chào 
mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 07/05/1954 -  07/05/2014).

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền về truyền thống yêu 
nước, khơi gợi và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn 
kết, năng động, sáng tạo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy 
sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; 
tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện 
Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội
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nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải trang trọng, an toàn, tiết kiệm, 
thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II- KHẨU HIỆU PHONG TRÀO THI ĐUA

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương đề nghị 
phát động đợt thi đua từ nay đến 07-5-2014 với tên gọi “Cản bộ, công chức, 
nhân viên Ban Nội chính Trung ương thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 60 năm Chiến thẳng Điện Biên Phủ”.

III- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... trong đợt kỷ niệm;

- Tổ chức một số buổi nói chuyện chuyên đề về lịch sử, truyền thống vẻ 
vang của dân tộc đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong cơ quan..

- Tổ chức chuyến đi thăm Di tích lịch sử Điện Biên Phủ cho cán bộ, công 
chức, nhân viên cơ quan; kết hợp thăm hỏi, tặng quà một số người có công, 
đồng chí cán bộ lão thành các mạng, những thương bệnh binh nặng sinh sống 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

IV- TỎ CHỨC THựC HIỆN

Sau khi Ban Chấp hành Công đoàn báo cáo, xin ý kiến, đồng chí Phạm Anh 
Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban nhất trí và giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Ban Chấp hành Công đoàn triển khai công tác tuyên truyền về mục đích, 
ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ tới toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ 
quan; tổ chức các phong trào thi đua với chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi 
đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ của cơ quan, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ 
trọng tâm của cơ quan.

- Tạp chí Nội chính mở chuyên mục tuyên truyền về Kỷ niệm 60 năm 
Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Trang tin Điện tử Ban Nội chính, thường xuyên 
cập nhật thông tin liên quan đến các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm 
Chiến thắng Điện Biên Phủ để đăng tải trên chuyên mục.



- Chi đoàn TNCS phụ trách làm ma-két khẩu hiệu, áp phích treo tại cơ quan; 
làm nòng cốt trong các hoạt động thể thao, văn nghệ trong đợt thi đua.

- Văn phòng căn cứ Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức các hoạt 
động thực hiện phong trào thi đua.

Ban Thường vụ Công đoàn kính báo cáo thực hiện./.

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG v ụ
- Lãnh đạo, Đảng ủy Ban (để b/c),
- VP, TCNC, CĐTNCSHCM (để p/h),
- Các Tổ CĐ (để thực hiện)
- Lưu VPCĐ.

CHỦ TỊCH

Trần Quang Tiến
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