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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng  

các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn thị xã  

giai đoạn 2021-2025  
 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô 

hình mới, nhân tố mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, UBND thị xã ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng; qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của 

các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu 

dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, tạo động lực 

toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

thị xã giai đoạn 2021-2025. 

2. Các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang thị xã, các cơ quan thuộc Thị 

ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các hội, đoàn thể và tương đương; các xã, 

phường, các doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) chủ 

động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân 

có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm 

tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay tạo 

hiệu ứng lan tỏa tích cực của các phong trào thi đua; kịp thời tôn vinh, biểu dương, 

khen thưởng, nêu gương các điển hình tiên tiến để tạo động lực thi đua lao động 

sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. 

3. Việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân 

rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới phải được tiến hành thường 

xuyên, rộng khắp, bảo đảm sinh động, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả, tránh phô 

trương, hình thức; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TUYỀN, NHÂN RỘNG VÀ 

KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

- Tập trung tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các 
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phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, UBND tỉnh, UBND thị xã phát động; 

các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh và của thị 

xã; kết quả của các phong trào thi đua, tác động của phong trào thi đua trong thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. 

- Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, 

các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh, của thị xã và của ngành, phát hiện, 

lựa chọn những gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới là các điển 

hình tiêu biểu, nổi bật trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn 

mới, lao động giỏi, lao động sáng tạo, hộ gia đình sản xuất giỏi; gương người tốt, 

việc tốt, dạy tốt, học tốt; các gương sáng về y đức, nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, 

xây dựng đảng, đoàn thể, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua 

“Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Thi đua quyết thắng", bảo vệ chủ quyền biên 

giới quốc gia, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh 

Covid-19”,... 

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những kinh nghiệm, 

cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt; tổ chức tham 

quan thực tế, học tập kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến. Kết hợp chặt chẽ 

giữa công tác tuyên truyền biểu dương nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến với 

việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thúc đẩy phong trào phát 

triển theo chiều sâu, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến ngày càng được nhân 

rộng và phát triển. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả 

năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ 

quan, đơn vị, địa phương và trong xã hội, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và 

bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, thiếu sót, kịp thời có biện pháp 

giúp đỡ điển hình tiên tiến phấn đấu rèn luyện, tiếp tục duy trì thành tích và phát 

huy hiệu quả. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm, xây dựng lộ trình cụ thể để 

gương điển hình phấn đấu đạt tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng cấp Nhà nước. 

2. Lựa chọn, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, 

nhân tố mới tiêu biểu 

- Lựa chọn những điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân gương mẫu 

chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, công tác, 

chiến đấu, phục vụ chiến đấu, có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp 

quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu 

trong các phong trào thi đua của ngành, của địa phương phát động; có tinh thần 

tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội; hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh 
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xã hội của từng lĩnh vực trên địa bàn thị xã. Ưu tiên lựa chọn tuyên truyền các tập 

thể, cá nhân ở cấp cơ sở, người trực tiếp lao động, sản xuất. 

- Hàng tháng, các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang thị xã, các cơ quan 

thuộc Thị ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các hội, đoàn thể thị xã; các xã, 

phường, các doanh nghiệp (nhất là các cơ quan, đơn vị thường trực các phong trào 

thi đua của thị xã) quan tâm lựa chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu nổi trội, có cách làm hay, mô hình hay, có hoạt động nổi bật, lan tỏa 

thông điệp ý nghĩa trong cộng đồng (có kèm theo tóm tắt thành tích và hình ảnh) 

gửi về Phòng Nội vụ để tổng hợp, xét chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến với 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các kênh thông tin, tuyên truyền của thị xã để 

tuyên truyền nhân rộng. 

3. Hình thức tuyên truyền, nhân rộng 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến của 

ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: 

hệ thống Đài truyền thanh từ thị xã đến xã, phường, Cổng thông tin điện tử của thị 

xã và Trang thông tin điện tử của xã, phường. 

 - Tuyên truyền bằng hình thức tổ chức gặp mặt, tọa đàm, giao lưu, trao đổi, 

học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tiên tiến. Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tạo điều kiện để các điển hình được giao lưu, báo cáo kinh nghiệm, 

phương pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua. 

- Tổ chức các hoạt động thực tế, tham quan mô hình, học tập kinh nghiệm 

các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay. 

4. Kinh phí thực hiện 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen 

thưởng thị xã) 

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

địa phương thực hiện Kế hoạch này. 

- Lựa chọn các điển hình tiên tiến do các cơ quan, đơn vị, địa phương giới 

thiệu để tham mưu UBND thị xã giới thiệu Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh để 

tuyên truyền nhân rộng. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy quan tâm chỉ đạo, định hướng các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên bám sát nội 

dung, yêu cầu của kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung, ý nghĩa của công 

tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức 

thành viên vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò nêu gương, tích cực tham 
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gia hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai, tổ chức 

thực hiện Kế hoạch này. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể 

thao: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là chỉ đạo hệ thống truyền 

thanh cơ sở tăng thời lượng tin, bài, tập trung tuyên truyền về các hoạt động, mô 

hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; đồng thời phối hợp với 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã tổ chức tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện 

tử của thị xã. 

5.  Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện các gương điển 

hình xuất sắc tiêu biểu thuộc cơ quan, địa phương, giới thiệu về UBND thị xã (qua 

Phòng Nội vụ) để nêu gương, giới thiệu những cách làm hay, mô hình hiệu quả cho 

mọi người học tập làm theo; đồng thời bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô 

hình mới, nhân tố mới gắn với tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến tới 

Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Hoài Nhơn lần thứ VI (trong năm 2025). 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung của Kế hoạch 

này chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện ở đơn vị mình, định kỳ 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp theo 

dõi, chỉ đạo. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về 

UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                                                                             
- Hội đồng TĐKT tỉnh; (b/c) 
- Ban TĐKT tỉnh; (b/c) 

- Thường trực Thị ủy; (b/c) 

- Thường trực HĐND thị xã;        

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- TV Hội đồng TĐKT thị xã; 

- Ủy ban MTTQ thị xã, hội, đoàn thể, LLVT thị xã; 

- Các cơ quan, phòng, ban, ĐVSN thuộc thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Cụm, khối thi đua thuộc thị xã; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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