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KẾ HOẠCH
Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về
“Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Kế hoạch số 4614/KH-UBND
ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV;
Nhằm phát huy kết quả đạt được sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh
Thuận lần thứ VII năm 2020, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác “Mỗi người tốt,
việc tốt là một bông hoa đẹp”; do đó, việc phát hiện, chăm chút “bông hoa đẹp”
chính là để nhân rộng điển hình tiên tiến để thúc đẩy các phong trào thi đua, nâng
cao chất lượng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh
công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên
tiến trên các lĩnh vực;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô
hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các
cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,
đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua,
khen thưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng
lớp Nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2021, tạo điểm khởi đầu tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
b) Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả
thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các
phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ
quan, đơn vị, địa phương trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội, củng cố và giữ vững an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp
hóa - hiện đại hóa.
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c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng và lựa
chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm
tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay; qua đó,
tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn cơ quan, đơn vị, địa phương
trên địa bàn tỉnh.
d) Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình
tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen
thưởng nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ
Chính trị và quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.
2. Yêu cầu:
a) Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ
việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể, tổ chức thực hiện các quy trình phát
hiện, nhân rộng, học tập gương điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị, địa phương
một cách thiết thực, hiệu quả.
b) Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn
liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của mỗi cấp,
ngành, trong mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu
biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và đời
sống trong xã hội.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC
1. Nội dung:
a) Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi
đua, các cuộc vận động của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn
những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có
thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác
và chiến đấu; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu
chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn
với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có
tinh thần tương thân tương ái; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện,
góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
b) Luôn quan tâm thường xuyên đến việc xây dựng điển hình; tạo điều kiện
về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách, môi trường thuận lợi để các điển hình
thực hiện và thể hiện vai trò của mình.
c) Xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp
với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Xác
định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt
công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc
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vận động, các phong trào thi đua và hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính
trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.
d) 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.
đ) Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả của các điển hình trong mỗi giai đoạn,
để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn
những mô hình thật sự xuất sắc tiêu biểu, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội
lớn, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tổ chức tôn vinh
khen thưởng, học tập và nhân rộng các mô hình trong phạm vi toàn ngành, toàn địa
phương.
e) Tổ chức tham quan, giao lưu trực tiếp kết quả, học tập kinh nghiệm của
điển hình tiên tiến và nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp,
cách làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.
g) Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển
hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền,
nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ
quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới.
2. Phương thức triển khai
2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Thi đua của tỉnh:
a) Trong Quý II năm 2021, các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương,
đơn vị tiến hành xây dựng nội dung, chương trình, biện pháp tổ chức, thực hiện Kế
hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, chủ động phát hiện
những điển hình tiêu biểu toàn diện hoặc trên từng mặt, từng lĩnh vực công tác phù
hợp với tình hình đơn vị, địa phương. Trong kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm
lãnh đạo, số lượng xây dựng điển hình, các hoạt động bồi dưỡng điển hình, công
tác tuyên truyền nhân rộng, công tác biểu dương khen thưởng gương điển hình; chế
độ thông tin báo cáo.
b) Từ năm 2021 đến năm 2023, tập trung xây dựng, bồi dưỡng, hoàn thiện
mô hình, điển hình tiên tiến và hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết việc
triển khai kế hoạch trong cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương mình vào dịp tổng
kết công tác thi đua, khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, tổ chức học
tập kinh nghiệm vào những thời điểm thích hợp và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) về tình hình thực hiện và kết quả xây dựng mô hình, điển
hình mới.
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2.2. Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến trên các lĩnh
vực cụ thể như sau:
a) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”:
- Đối với tập thể là các xã đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn
mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Chương trình xây
dựng nông thôn mới của tỉnh; có phương pháp, cách làm hay phù hợp với điều kiện
thực tế để tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả; tổ chức được các phong trào
thi đua đột phá, chuyên đề với khẩu hiệu hành động thiết thực, góp phần hoàn
thành từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông
thôn mới kiểu mẫu.
- Đối với cá nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động, tham
gia hiến đất, làm đường, đóng góp tiền của vật chất, ngày công lao động,... xây
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở
Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét lựa chọn, xây dựng, nhân
rộng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Xây dựng
nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.
b) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động
sáng tạo”:
- Đối với tập thể là các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích xuất sắc
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động và có
nhiều đóng góp cho xã hội; thực hiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật trong sản xuất, kinh doanh, lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực
đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp
ngân sách nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng cao; thực hiện tốt nghĩa vụ
nộp thuế và chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động; an
ninh trật tự; môi trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa
phương tổ chức phát động.
- Đối với cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, hoạt động sản
xuất, kinh doanh, lao động và có nhiều đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến
kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, lao động
mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho đơn vị. Tích cực hưởng ứng các phong
trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động.
- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng, nhân rộng tập thể và cá nhân điển hình tiên
tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 20212025.
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c) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”:
- Đối với tập thể là điển hình về thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới và giữ
gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh trật tự; không có người mắc các tệ nạn
xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên rõ rệt, tạo
không khí dân chủ thực sự trong cộng đồng...
- Đối với cá nhân là điển hình về thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới và giữ
gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tham gia tích cực giữ gìn an ninh trật tự; không mắc
các tệ nạn xã hội. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương
tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.
- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị, địa phương liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng, nhân rộng tập thể và cá
nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Toàn dân đào kết xây dựng đời
sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025.
d) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”:
- Đối với tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, là điển hình về chất
lượng giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng được nâng lên; đội
ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có năng lực, tận tâm với nghề, đáp ứng nhu cầu học
tập ngày càng cao của xã hội và yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại
hóa đất nước, thực sự là môi trường nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, có
nhiều học sinh giỏi các cấp; tập thể đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào
thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động.
- Đối với cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, là điển hình về phong
trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; có năng lực, tận tâm với nghề, tích cực hưởng ứng
các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động.
- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên
quan xem xét lựa chọn, xây dựng, nhân rộng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, giai đoạn 2021-2025.
đ) Điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh:
- Đối với tập thể thuộc các lực lượng vũ trang: Nội bộ cơ quan đoàn kết,
dân chủ, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có phương pháp, giải pháp
mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào “ Thi đua Quyết thắng”,
phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi
tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác vận
động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, không để xảy ra các
“điểm nóng”, vụ việc phức tạp. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh,
địa phương tổ chức phát động.

6

- Đối với cá nhân là cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang có bản
lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng;
kiên quyết đấu tranh với biểu hiện sai trái, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có
nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện
phong trào “Thi đua Quyết thắng”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”. Tích cực
hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động.
- Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh: Mỗi cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem
xét lựa chọn, xây dựng, nhân rộng tập thể và cá nhân (đối với từng ngành) điển
hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, giai đoạn 2021-2025.
e) Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:
- Đối với tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, thực hiện tốt các
chương trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế; nâng cao hiệu quả công tác chăm
sóc sức khỏe cho người dân; có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao
hiệu quả công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt
là y đức của người thầy thuốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh.
- Đối với cá nhân là các y, bác sỹ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có
phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện có
hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y đức của người thầy thuốc,
tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh.
- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét
lựa chọn, xây dựng, nhân rộng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực
y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giai đoạn 2021-2025.
g) Điển hình tiên tiến trong phong trào “Đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:
- Đối với tập thể là các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đi đầu trong đổi mới phong cách, tác
phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; luôn tôn trọng dân, gần
dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức;
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách
nhiệm, quyết liệt trong công việc, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội hằng năm.
- Đối với cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đi đầu trong đổi mới
phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; luôn
tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh
thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng;
nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.
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Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động;
tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.
- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị, địa phương liên quan xem xét lựa chọn, xây dựng, nhân rộng tập thể và cá nhân
điển hình tiên tiến trong phong trào “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021-2025.
h) Điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo:
- Là hộ gia đình điển hình, tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, áp dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao;
hàng năm gia đình phải đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tích cực tham gia các
hoạt động xã hội; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước.
- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan xem xét lựa chọn, xây dựng, nhân rộng hộ gia đình điển hình tiên tiến về phát
triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, giai đoạn 2021-2025.
k) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên
chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”:
- Đối với tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp có thành tích xuất sắc trọng phong trào thi đua;
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị, địa phương
phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn
vị, địa phương
- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem
xét lựa chọn, xây dựng, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong
trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
3. Giới thiệu điển hình tiên tiến, sơ kết, tổng kết
a) Hằng năm, trên cơ sở đăng ký điển hình tiên tiến của các cơ quan, địa
phương, đơn vị và cá nhân, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức
bình xét, lựa chọn, giới thiệu biểu dương, khen thưởng và đề nghị các cấp khen
thưởng vào dịp tổng kết năm và tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển
hình tiên tiến trong các cơ quan, địa phương, đơn vị mình quản lý.
b) Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân rộng
các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.
- Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị; địa
phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ kết gắn với việc sơ kết
đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023.
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- Đối với cấp tỉnh tổ chức sơ kết vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra
lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/194811/6/2023).
c) Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân rộng
các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 20212025.
- Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị; các huyện,
thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Quý I, II năm 2025, tổ chức đánh
giá, tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình ở các cơ quan,
địa phương, đơn vị để tôn vinh, biểu dương gương điển hình xuất sắc tiêu biểu
trong các phong trào thi đua tại Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm ở cơ quan, đơn
vị, địa phương mình và lựa chọn giới thiệu tham dự, biểu dương, khen thưởng tại
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021-2025.
- Đối với cấp tỉnh: Quý III năm 2025, tổ chức đánh giá, tổng kết công tác
phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình của các cấp, các ngành gắn với
đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII, năm 2025. Đồng thời, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân là các điển
hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu toàn tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp căn cứ Kế hoạch xây dựng nội
dung cụ thể và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhân rộng các mô
hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 ở đơn vị mình. Đồng thời, gửi Kế
hoạch của đơn vị về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh.
2. Giao Sở Nội vụ:
a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và các đơn vị triển
khai, tổ chức thực hiện;
b) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp tổ chức học
tập kinh nghiệm, giao lưu nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên phạm vi
toàn tỉnh;
c) Tham mưu, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có kế
hoạch kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến
của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

9

d) Báo cáo kết quả, đề xuất các hình thức khen thưởng để biểu dương, động
viên kịp thời công sức đóng góp và hiệu quả của các điển hình tiên tiến;
đ) Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện;
tham mưu tổ chức sơ, tổng kết Kế hoạch này gắn với đánh giá tổng kết phong trào
thi đua theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành
viên vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò, tích cực tham gia hưởng ứng và
phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế
hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021-2025.
4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền
thông, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên bám sát yêu cầu của kế hoạch, đẩy
mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng
điển hình tiên tiến, kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến. Giới thiệu những
cách làm hay, những mô hình hiệu quả, sáng tạo, đem lại giá trị kinh tế cao, ý
nghĩa xã hội lớn trên các lĩnh vực để mọi người học tập làm theo.
5. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch
tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch này; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên
đề phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến;
đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng của tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Yêu cầu các ngành, các cấp tổ
chức triển khai Kế hoạch này, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn,
vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo
giải quyết./.

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT Trung ương (b/c);
- Ban TĐKT Trung ương (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- CQ, ĐV thuộc Khối Thi đua tỉnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ
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Trần Quốc Nam

