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Can cü Quyt djnh s 500/QD-TTg ngày 10 tháng 4 näm 2020 cüa 
Thu tuàng ChInh phñ phê duyt Dê an to chüc Di hi Thi dfla yêu nucc toàn quôc 
lan thu X; Ban To chüc Dti hi Thi dua yêu nuâc toàn quOc lan thu X phân 
bô dti biêu dir Dai hôi thu sau: 

I. NGUYEN TAC PHAN BO DJJ BIEU 

1. Phân b dti biu bào dam v s 1ug, co CU hqp l gita các viing, 
mien, ngành nghê, 11th vicc, d tuOi; có ti l hqp 1dti biêu là ntt, nguii dan tc 
thiêu sO, ton giáo, nguYi trçrc tiêp lao dng, san xuât, cong tác (cong nhân, nông 
dan, ngu dan, chiên sL..), di din ngui Vit Narn & nuâc ngoài, ngui nuâc 
ngoài có cong vâi Vit Nam... Can cü dc diem ye dja l, dan so cüa tüng dja 
phuong dé phân bô phü hçip. 

2. Ca nhân "Anh hung Lao dng", "Anh hung Lixc luçmg vu trang nhân 
dan" thi k' dOi m&i duçic phong tang tü näm 2016 den nay. 

Dai din tp th duçic phong ttng danh hiu "Anh hung Lao dng", "Anh 
hung L%Ic luqng vu trang nhân dan" th&i kST dôi mói và dti din cá nhân duçc 
phong tang danh hiu "Chiên sl thi dua toàn quOc" tr nàm 2016 den nay. 

3. Thành 1p các doàn dti biu theo các tinh, thành ph trçrc thuc Trung 
uang, các b, ban, ngàth, doàn the Trung uong. 

II. TIEU CHUAN PAl BIEU 

Dti biu dr Dti hi là dii din các tp th& cá than uu tñ, tiêu biu cho 
phong trào thi dua yeu nuâc eüa b, ban, ngành, dja phuong; có phâm chat dao 
düc tOt, guang mu chap hàth chü tnwng, du&ng lOi cüa Dáng, chinh sáeh, 
pháp lut cüa Nhà nuóc; có sue khoé dê tham gia Di hi. 

III. so L!1NG vA PNH HITONG C CAU DI BIEU 

Di biu dr Di hi Thi dua yêu nu&c toàn quc 1n thu X gm: Di biu 
khách m&i, dti bieu chIth thuc và dti biêu chi djnh. Tong so khoàng 2.300 di 
biêu (Khách m&i: Trén 200 di biêu, chIth thüc: 2.020 dti biêu). Trong 2.020 
di biêu chIth thuc (co di biêu là cá nhân ath hung, di din các tp the ath 
hung, chiên sl thi dua toàn quOc yà các diên hIth tien tien, than to m&i tü näm 
2016 den nay), duçc phân bO nhu sau: 



1. T 1 phân bô theo linh virc: 

- Dai biu lTnh vrc kinh t tir 30% trâ len; 

- Dai  biu linh vrc an ninh, quc phông khoáng 20%; 

- Dti biu llnh vic van hoá - xã hi, giáo dtc, y t khoáng 30%; 

- Các linh vuc khác 20%. 

2. T 1 tInh theo co cu: 

- Dai  biu cá nhân khoàng 70%; 

- Dai  biu  dai  din các tp th khoâng 30%; 

- Dai biu nt ts 30% tth len; 

- Dai biu tré ffr 30% trâ len; 

- Dti biu nhân s5, trI thüc, dan tc, ton giáo, ngu?ii Vit Nam a nuóc 
ngoài, ngu?ii nuâc ngoài có cong vâi Vit Nam khoáng 20%. 

3. S 1irçng phân b ciii th nhu' san: 

TT Thành phân di biu 
Iuçng 

Don v thirc hin 

A. KHACH Mc%I 200 

- Lnh dao, nguyen lãnh do Dãng, Nhà nuOc, 
Mtt trin To quôc Vit Nam; Dai  biu 1äo thành 
each mng; nguyen Chü tjch, Phó Chü tjch Hi 
dông  TDKT Trung uang. 

- Chü nhim cãc Uy ban cUa Quéc hi; B 
truang, Trung CC ca quan Dâng a Trung uang. 

- Nguyen lnh dao Ban Thi dua - Khen thuang 
Trung ucmg qua các thai ks'. 

62 Ban To chilic 
Thti hOi 

2 
BI thu: Tinh üy, Thành üy các tinh, thành ph 
trirc thuc Trung uang, Dâng üy KMi Doanh 
nghip Trung umg, Dãng üy Khôi Co quan 
Trung uang, Quân üy Trung uo'ng, Dàng üy 
Cong an Trung ucmg. 

67 Ban Tochuc 
Di ci 

3 Di din Mc Vit Nam anh hung. 10 B Lao dng, Thuong 
binh và X hi 

Dai din cá nhân anh hUng thai k' chng Pháp, 
chông M; Dti din anh hUng và t.p the anh hUng 
thai ki ti'i 1986 den nay (Anh hang Lrc luçing vu 
trang nhãn dan: 25; Anh hing Lao dng: 10). 

B Qu6cphong: 15 
B Cong an: 10 
(Anh hUng LLVT) 
Ban TDKT TW: 10 
(Anh hi)ng Lao ding) 



3 

5 Ban T chüc Dai hOi Thi dua yeu nuâc ton qu& 
1tn thir X. 26 

Ban TDKT 
Trung wing 

B. DAI BIEU CHINH TH1J'C 2020 

Thành viên HOi  dng TDKT Trung hang 
(khong &ng th?ñ là thành viên Ban T chi'rc Dti hi). 

05 Ban TDKT 
Trung uang 

2 
Chü tich Hôi dng TDKT các B, ban, ngành, 
doàn th Trung wing, tinh, thành ph6 tWc  thuc 
Trung wing, Tp doàn, Tong Cong ty Nhà nixâc. 

144 Ban TDKT 
Trung uang 

3 
Ca nhân "Anh hUng Lao dng" thii kSt di mâi 
duqc phong tng tr näm 2016 dn nay. 

Ban TDKT Trung wing 

4 
Ca nhân "Anh hUng Lrc luçing vU trang nhân 
dan" th?i ki cti mâi duçic phong tang ti'r 11am 
2016 dn nay. 

Ban TDKT Trung wing 

5 
Dti din tp th "Anh hUng Lao dng" thii k 
di mài duçie phong tang tU näm 2016 clan nay. 

Ban TDKT Trung 
rnmg phéi hçip vOi các 
b, ngành, dja phuang 

6 
Dti din tp th "Anh hUng L?c  hiçmg VU trang 
nhan dan" th&i k' di mâi duqc phong tng 
närn 2016 dn nay. 

Ban TDKT Trung uang 
ph6i hçip vâi B Qu6c 

phOng, B Cong an 

7 

Dti din cá nhân duçc phong tng danh hiu 
"Chin s5 thi dua toân quôc" giai doin 20 16-2020 
(mi b, ngành, dja phuang chn 01 cá nhân. Cãc 
b ngành, dja phuang: Qu6c phOng, Cong an, Giáo 
diic và Dào tao, Y tê, Ngân hang Nhà nuâc, Tôa an 
nhân dan, Vin Kim sat nhân dan; thành ph Ha 
Ni, Thành pM H ChI Minh, tinh Ngh An, tinh 
Thanh Hóa: Mi clan vj ch911 02 Ca nhân). 

155 

Ban TDKT Trung wing 
pMi hçip vài b, ban, 

ngành, dja phuang 

8 
- Dui din nguOi Vit Nam a nuâc ngoài (20 dti bi&i); 
- Dti din nguai nuâc ngoài çó Cong lao dóng gOp 
cho sr phát trin kinh tê - xà hi cUa Vit Nam 
(20 dti biu). 

40 BNgoigiao 

9 

Dti din cá nhân tiêu biu trong "HQc ttp Va lam 
theo tu tuOng, do dUc, phong each H Chi 
Minh" (mi dja phuang, Dàng Uy Kh6i a Trung 
wing và Ban Tuyên giáo Trung uang eh9n 01 dii 
biu; Quan Uy Trung uang, Dàng Uy Cong an 
Trung uang, thành pM Ha Ni, Thành phô H 
ChI Minh và tinh Ngh An môi clan vj, chçn 02 
dti biu). 

73 

Các tinh, thành pM, 
càc Dàng Uy khôi 

Trung uang, 
Ban Tuyên gião 

Trung uang 

10 Ca nhân tiêu biu d.i din cUa 53 dan toe. 53 U5' ban Dan tOe 
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Thy thu&, Nhà giáo, Ngh nhân, Ngh s, Nhà 
khoa h9c, Nhà van tiêu biu; dai  din các cá nhan 
cia duçic Giài thithng H ChI Minh, Giài thuóng 
Nhà 

55 

B Y t& 10; 
Bô GD&DT: 10; 
B Côngthuoiig: 05; 
BVH,1T&DL: 15; 
BôKH&CN: 15 

12 Nhà báo tiêu biu. 15 
B Thông tin và 
Truyn thông phi hçp 
vâi Hi Nhà bão VN 

13 - Tài nang tré tiêu biu (15 dai  biu); 

- Thiu niên nhi dng xut sc (15 dti biu). 
30 Trung twng Doàn 

TNCS HCM 

14 Dti din ton giáo, nhdn s5, trI thc. 25 U ban Trung irnng 
Mat trn TQ VN 

15 Doanh nhân tiêu biu (a các b, ngành kinh tb). 20 Các b, ngành quàn 1 
doanh nghip 

16 Di din các chik sT thuc 1irc lucing vu trang. 20 B Quéc phông: 10; 
B Cong an: 10 

17 Din hInh Cong nhân tr?c  tip lao dng san xuat. 63 
TMg Lien doàn 

Lao dng Vit Nam 

18 Din hInh nông dan san xut giói. 63 Trung iwng 
HOi Nông dan Vit Nam 

19 
Din hInh tiêu biu trong cOng tác phOng chng 
djch bnh Covid-19 (là nhüng nguài trrc tip tti 
tuyn du phOng chông djch bnh). 

20  B Y t: 12; 
B Quc Phong: 05; 
B Cong an: 03 

20 

- Din hInh nguai CO cong vâi each mng, 
thrnmg binh, bnh binh, gia dInh 1it sT, dti din 
gia dinh có cOng vâi cách mng: 20; 
- Din hlnh là nguai khuyt tat: 5; 
- Din hInh trong hott dng tiir thin xa hi: 5; 
- Din hlnh là Ciru chin binh: 5; 
- Din hmnh là Ciru Thanh nien xung phong: 3. 

38 

BO Lao dng, Thrnmg 
binh và Xã hi: 30; 

Trung ucing Hi Cru 
chin binh Vit Nam: 5 

Hi Cvu TNXP: 3 

Tang cong tir miic 1 dn mitc 20 919 

Trong do d kin cO 
100 tp th& Ca nhân 

duçre phong tng danh 
hiu Anh hung ti cac 

miic 3, 4, 5, 6) 

21 

Din hinh tiên tin xut sc trong các phong trào thi 
dua yeu nuàc, là nguai trirc tip lao c1ng 
tren các linh vrc kinh t vn hóa xa hi, 
quc phOng cña the bO,  ban, ngãnh, doàn th Trung 
ucrng, tinh, thành ph trtrc thuc Trung u0ng. 

1.051 

Phân b Cii th eho 
trng bO,  ban, ngành, 

da phirang (theo 
nguyen the ti miic 2, 

phn IV) 
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22 Dti biu chi ctjnh cüa Ban T ehüc. 50 

Ting cong tir miic 1 dn miic 22 2020 

Trên cci so' so' lu'cing neu trên, Ban To' chic Dgi ht3i sëphdn bo' cy tho' 
cho các b, ban, ngành, doàn the Trung u'o'ng và djaphwo'ng. 

C. CAN BQ THAM GIA TO CHU'C 
vA PHVC VV DiI HQI 

280 

- Truórng ban Ban Thi dna - Khen thuâng các tinh, 
thành phô trirc thuc Trung uong và Vii trithng 
(TruóTig phông, ban) Thi dua - Khen thuóiig các 
b, ban, ngành, doàn the Trung uccng. 

- Các Vi Va don vj lien quan cüa Van phOng 
Trung uo'ng Dãng, Van phông Quôc hi, Van 
phOng Chü tjch nuâc, Van phông ChInh phU, Ban 
Thi dna - Khen thuó'ng Trung uong. 

144 

136 

Ban To chüc Dti hi 

TONG CONG (A+B+ C) 2500 

IV. To chü'c thu'c hin 

Theo K hotch Tng th phân b di biu dir Dti hi Thi dua yêu nuâc 
toàn quôc lan thu X trên day. Ban To chüc Dai  hi sê có phuang an phân bô ci 
the ye so 1ung, thành phân cho tmg b, ban, ngành, dja phucmg, theo huó'ng 
nhu sau: 

1. Trong tng si 2020 di biu chinh thirc dr Dti hi sê thçrc hin phân 
bô nhu sau: 

- 919 dai biu theo co câu (tü muc 1 dn mçic 20). 

- 1.051 dti biu là cá nhân, dti din tp th din hInh tiên tin phân b 
cho CáC b, ban, ngành, doàn the trung uong, tinh, thành phô trirc thutc trung 
uo'ng 1ira ch9n (tti mic 21). 

- 50 dai biu do Ban T chuc chi dinh. 

2. Trong s 1.051 di biu din hInh tiên tin (tti miic 21) phân b nhu sau: 

- Di vâi tinh, thành ph trrc thuc trung uong: mi &m vj Co tir 05 dn 
08 di biêu. Riêng thành phô Ha Ni, thành phô Ho ChI Minh cu 15 di biêu va 
Ngh An, Thanh Hóa cu 10 dai  biêu. 



TRUNG BAN 

f3 S \\ 

HU TICH THI5 NHAT 
1101 BONG TBKT TRUNG UNG 

Dng Th NgQc Thnh 

6 

- D& viii b, ban, ngành, doàn th trung uong mi clan v có ttr 03 dn 05 dai 
biêu. Các B, ngành có nhiêu clan vj trçrc thuc và quân l toàn din theo ngành 
doc tr 10 - 15 dai biéu. 

Theo do: 

+ Doàn dai  biu cüa dja phuang bao gm: Di biu là din hInh tiên tiên 
cüa da phrnmg và các dai  biêu di.rçic phân bô tti các mic tü miic 1 den mçic 20 
phân B (Sau khi các b, ban, ngành, doàn the & Trung uang lira ch9n danh sách 
các diên hInh cña b, ngành (Anh hung, nông dan, ngithi có cong...) nêu & trên 
dja bàn tinh, thành phô nào sê ca câu vào doàn dti biêu cüa tinh, thành phô do). 

+ Doàn di biu cüa b, ban, ngành, doàn th Trung ucing bao gm: Dai 
biêu là diên hInh tiên tiên (tü 03 - 05 dai biêu hoc 10 - 15 dai  biêu dOi vài các 
b, ngành có nhiêu dan vj trirc thuc và quãn l toàn din theo ngành d9c) Va CC 

dii biêu ducic phân bô tr rnçic 1 den miic 20 phân B (Anh hung, Chiên sT thi dua 
toàn quôc và các thành phân khác khi duçic phân bô). 

Trên day là K hoach Tng th phân b dçti biu dir Dai  hi Thi dua yêu 
nu&c toàn quôc lan thir X. Ban To chüc Dai  hi sê có thông báo cci the ye so 

luçmg, thành phân cho ttrng b, ban, ngành, doàn the Trung ixong và da phuong 

Niinhmn: 
- ThiX tung ChInh phi'i (dê báo cáo); 
- UBND các tinh, thành phô trrc thuc TW; 
- Các BO ban, nganh, doàn the Trung u'ang; 
- Các thành viên Hi dông TDKT TW; 
- Ban To chIrc DH TDYNTQ Ian thi'r X; 
- Các tiêu ban ciXa Dai hi; 
- Lu'u: VT, Vi I (lob).

,1,
, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

