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Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND, ngày 01/02/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng điển hình tiên tiến giai 

đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế 

hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2023 - 2025, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- 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, đưa công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đi vào chiều 

sâu, đem lại hiệu quả thiết thực là đòn bẩy thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. 

- Chủ động phát hiện, xây dựng tiêu chuẩn và lựa chọn những điển hình tiêu 

biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, 

phương pháp, cách làm hay để tôn vinh, nêu gương học tập và nhân rộng trong toàn 

tỉnh, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa 

phương vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững quốc 

phòng, an ninh. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình mới theo 

thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng điển hình, mô hình tiêu biểu 

theo quy định “tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức, mức hạng nào thì xét, 

đề nghị tặng thưởng hình thức, mức hạng đó”; tạo môi trường thuận lợi để điển hình 

tiên tiến tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo. Đồng thời, động viên, khích lệ 

các điển hình phấn đấu liên tục để trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc cấp huyện, 

cấp tỉnh và toàn quốc. 

- Thông qua công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng 

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 tháng 4 năm 

2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và pháp 

luật hiện hành về thi đua, khen thưởng”. 

2. Yêu cầu 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cần coi trọng và quan 

tâm thường xuyên đến việc xây dựng tiêu chuẩn điển hình; tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chuẩn cụ thể và triển khai thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. 
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- Công tác xây dựng tiêu chuẩn, nhân rộng điển hình phải gắn với các phong 

trào thi đua trong các lĩnh vực cụ thể, có kế hoạch rõ ràng; lựa chọn tập thể, cá nhân 

để xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải khách quan, chú trọng tập thể, cá 

nhân điển hình là lao động trực tiếp, ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

- Tổ chức biểu dương, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến xuất sắc nhằm 

tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội; từ đó, 

rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen 

thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

II. NỘI DUNG 

1. 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 ngành, qua đó nhằm phát hiện, lựa 

chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và 

chiến đấu. 

2. Xây dựng các tiêu chuẩn điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp 

với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; lồng ghép 

nội dung, tiêu chuẩn xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc 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; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách và 

môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và thể hiện vai trò của mình. 

3. 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. 

4. Định kỳ đánh giá kết quả của các điển hình để kịp thời rút kinh nghiệm 

trong công tác chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn, 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. 

5. Tổ chức tham quan 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. 

6. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, thiết thực, hiệu quả những nhân tố mới, 

điển hình tiên tiến phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu 

nhiệm vụ chính trị mới; tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung 

thông tin, tuyên truyền chuyên mục, mục: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, Sống đẹp, Chuyện thường ngày, Cuộc sống muôn màu,... 

III. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN 

1. Đối tượng: 

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, huấn luyện, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 

là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt 
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trong đời sống xã hội. 

2. Tiêu chí chung: 

Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu và phục 

vụ; 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 huyện. 

3. Tiêu chuẩn xác định mô hình, điển hình tiên tiến trên một số lĩnh 

vực 

3.1. Đối với tập thể 

- Mô hình cơ quan, đơn vị kiểu mẫu: Là tập thể các cơ quan, đơn vị, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt mục 

tiêu cải cách hành chính; là tập thể đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; 

phong cách, lề lối làm việc của công chức, viên chức khoa học, chủ động, sáng tạo, 

hiệu quả trong thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao; duy trì, tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; cơ quan phải đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tổ 

chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể cơ 

quan, đơn vị lập thành tích tiêu biểu xuất sắc. 

- Mô hình tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu: Là các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ 

sở; các mô hình, các câu lạc bộ do các hội, đoàn thể xây dựng và chỉ đạo, có sự sáng 

tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định 

của địa phương, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua trên địa bàn; các thành 

viên của tổ chức là người gương mẫu đi đầu, là tấm gương để người khác học tập, 

noi theo. 

- Mô hình khu dân cư (thôn, tổ dân phố), xã, thị trấn văn hóa: Là khu dân 

cư, thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn xây dựng được hương ước, quy định về thực hiện 

nếp sống văn hóa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; giữ 

gìn an ninh trật tự ở địa phương; hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo, không có hộ gia 

đình tái nghèo; không có người mắc các tệ nạn xã hội; vệ sinh môi trường được đảm 

bảo; duy trì tốt các thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp trong Nhân dân; có 

hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả việc tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; đời 

sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên rõ rệt, tạo được bầu 

không khí dân chủ, đầm ấm thực sự trong cộng đồng...; kết quả bình xét cuối năm 

phải đạt tiêu chuẩn về văn hóa, an toàn về an ninh trật tự. 

- Mô hình trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có chất lượng: Trường học, cơ 

sở giáo dục, dạy nghề có chất lượng giáo dục ngày càng tăng (tỷ lệ học sinh khá giỏi 

cao; tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị được giữ gìn bảo 

quản tốt, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học,...); các thầy, cô giáo có 

thành tích trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào 
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tạo, phát triển giáo dục toàn diện; các em học sinh đạt nhiều thành tích cao trong 

học tập; tập thể đoàn kết; các hoạt động xã hội, phong trào Đoàn, Đội đạt hiệu quả, 

chất lượng; phân loại cuối năm cơ quan, trường học phải đạt tiêu chuẩn an toàn về 

an ninh trật tự. 

- Mô hình trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Là các tập thể 

cơ quan, đơn vị, ngành y tế từ tỉnh đến xã, thị trấn 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, không thờ ơ, thương yêu người bệnh, thực hiện tốt các quy định 

của ngành y; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của huyện. 

- Mô hình trong lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải: Là 

các tập thể, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo đảm lưu thông hàng 

hóa và xuất khẩu; phát triển thương mại điện tử, tăng cường quản lý thị trường..., có 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng khoa học 

và công nghệ. 

- Mô hình trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Là các tập thể có thành tích 

tiêu biểu trong công tác hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển thương hiệu, 

sản phẩm, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước... 

- Mô hình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: Là các tập thể có thành tích 

tiêu biểu trong phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, thúc đẩy hoạt động 

đổi mới, sáng tạo; phát huy năng lực, trí tuệ tập thể, cá nhân,… 

- Mô hình trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao: Là các tập 

thể có thành tích tiêu biểu trong việc lan tỏa, tôn vinh các giá trị chân - thiện - mỹ, 

đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế, xã hội địa 

phương, đất nước. 

- Mô hình trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Là các tập thể có thành 

tích tiêu biểu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công 

nghiệp công nghệ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng kinh tế số và xã hội 

số, tiêu biểu trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. 

- Mô hình trong lĩnh vực đối ngoại: Là các tập thể có cách làm sáng tạo, đối 

mới tư duy, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh 

tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, lao động, giao lưu nhân dân, chống biến đổi khí 

hậu…, lồng ghép các mục tiêu phát triển vào nhiệm vụ đối ngoại. 

- Mô hình trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh: Đơn vị lực lượng 

vũ trang có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công 

tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu 

mực, tiêu biểu”, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các đơn 

vị, chiến sĩ dân quân, tự vệ, công an viên tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giữ 

gìn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được phân công phụ trách và phối hợp thực 

hiện lập công, có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và 

Nhân dân. 
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- Mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu trong xây dựng, phát 

triển Đảng, chính quyền, đoàn thể; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có 

tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là điển hình trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên tục hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác; tổ 

chức Đảng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn thể đạt vững 

mạnh. Tập thể cơ quan, đơn vị có trên 70% cán bộ, đảng viên (trong đó có 100% 

cán bộ lãnh đạo, quản lý) thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương toàn diện trong tu 

dưỡng, phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện 

nhiệm vụ công tác được giao. Không có các cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không có cá nhân vi phạm 

khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật. 

- Mô hình trong sản xuất, kinh doanh và phong trào thi đua “Doanh nghiệp 

Việt Nam hội nhập và phát triển”: Là những doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều 

thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và 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 

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 hàng năm tăng 

trưởng; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; tạo được nhiều việc làm và quan tâm tới 

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; tích cực 

tham gia, đóng góp công tác xã hội từ thiện. 

- Mô hình trong phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông 

thôn mới”: Là các tập thể thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền ban 

hành cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 

nông thôn mới; có phương pháp, cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực 

tế để tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả; thực hiện xây dựng nông thôn mới 

đạt, vượt nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch; đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục nâng cao 

chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Mô hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau”: Là tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều 

việc làm thiết thực, tham gia đóng góp của cải, vật chất, hỗ trợ giúp đỡ địa phương, 

cộng đồng trong công tác giảm nghèo bền vững; 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; thu nhập hàng năm của gia đình cao nhất trong số 

các hộ gia đình tại địa phương; 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. 

- Mô hình trong phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở": Là tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích 

tiêu biểu trong việc thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn 

vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật 
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hành chính; cán bộ, chức, viên chức luôn giữ tinh thần, thái độ làm việc trách 

nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và có ý thức phục vụ Nhân dân. 

- Mô hình trong Phong trào thi đua đặc biệt “Nhân dân huyện Đăk Hà 

đoàn kết, đồng lòng cùng Nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng 

đại dịch COVID-19”:  Là tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích tiêu 

biểu trong tham gia hỗ trợ, có ý tưởng mới, sáng tạo, tham gia cổ vũ, động viên, trợ 

giúp công tác phòng, chống dịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phòng, chống đại dịch COVID-19; có phương pháp tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp 

phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp 

triển khai; chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp phòng, 

chống đại dịch phù hợp, kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài. 

- Mô hình trong phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2023 -2030: Là tập thể cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt thứ hạng cao hoặc có sự thay đổi vượt bậc về thứ 

hạng so với năm trước trong đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa 

bàn huyện; giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết không có hồ 

sơ trễ hẹn, tồn đọng; có giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính, tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự 

hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước; chuyển đổi số đồng bộ trong cải cách hành chính. 

3.2. Đối với cá nhân 

- Gương cá nhân điển hình tiên tiến là cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên 

chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân 

dân, doanh nghiệp 

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; gương 

mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, 

hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng 

tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng...), gương mẫu trong việc 

thực hiện phong trào thi đua; hàng năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ…  

+ Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các ngành các cấp phải là 

người luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức có hiệu quả công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương, thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, trong tổ chức thực hiện các 

phong trào thi đua; gắn tiêu chí điển hình cá nhân lãnh đạo với tiêu chí điển hình của 

tập thể (tập thể do người đó đứng đầu là tập thể điển hình hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ), được mọi người tin yêu, mến phục. 

- Mô hình, gương điển hình về người lao động, người tốt, việc tốt: 

+ Là các cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào do các cấp phát động; có 

ý thức tổ chức kỷ luật, sáng tạo trong lao động, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
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cải tiến quy trình để nâng cao năng suất lao động; có tinh thần đoàn kết tương trợ, 

giúp đỡ mọi người; sáng tạo, có cách làm hay mang lại hiệu quả ở đơn vị, địa 

phương; tích cực học tập, lao động, xây dựng đơn vị, gia đình văn hóa, lành mạnh, 

văn minh, hạnh phúc, gia đình hằng năm luôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 

hưởng ứng tích cực việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”; gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; các quy định của đơn vị, địa phương, tích cực tham gia các 

hoạt động từ thiện, nhân đạo, được mọi người quý mến, suy tôn. 

+ Người dân trong cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo: Luôn gương mẫu 

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

nước; quy định của địa phương; hàng năm gia đình đạt gia đình văn hóa; tích cực 

hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương, các ngành, đoàn thể các cấp tổ 

chức phát động; có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình về xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia công tác từ 

thiện, an sinh xã hội trên địa bàn, được cộng đồng dân cư quý mến, suy tôn. 

Ngoài tiêu chí cơ bản trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ yêu cầu 

nhiệm vụ chính trị được giao, điều kiện khả năng thực tế để xây dựng các tiêu chí cụ 

thể để lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến phù hợp với đơn vị, địa phương mình. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng và 

ban hành tiêu chuẩn cụ thể về điển hình tiên tiến (sau khi có hướng dẫn của Sở Nội 

vụ), trong đó, cần xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn. Triển khai kế hoạch phát hiện, giới thiệu, lựa chọn, đăng ký 

mô hình, gương điển hình tiên tiến. 

- Trên cơ sở các tiêu chuẩn gương điển hình tiên tiến các cơ quan, đơn vị, 

đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn lựa chọn 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; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thi đua cùng 

các gương điển hình. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt 

động bồi dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, công 

tác biểu dương khen thưởng gương điển hình; chế độ thông tin báo cáo. 

- Hàng năm trên cơ sở đăng ký các mô hình, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tiến hành biểu dương, khen thưởng vào dịp tổng kết công tác năm và xây dựng 

phương hướng tiếp tục bồi dưỡng điển hình phát triển. 

- Tập trung bồi dưỡng, xây dựng, hoàn thiện mô hình, điển hình tiên tiến; bổ 

sung các nhân tố mới, điển hình mới nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch 

đã đề ra, cụ thể: 

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng điển hình; quan tâm theo 

dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua, 

những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình 

thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

+ Tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến toàn diện. 

+ Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến, giới thiệu về 
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những kinh nghiệm, cách làm hay, việc làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, 

việc tốt trước hết tại cơ quan, đơn vị, địa phương và được lựa chọn điển hình tiên 

tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của huyện để 

mọi người nghiên cứu, học tập. Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo, cổ 

vũ, động viên, nhân rộng đạt hiệu quả. 

+ Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về phương pháp, cách làm hiệu 

quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua của các gương điển hình tiên 

tiến. 

2. Các đơn vị thành viên cụm, khối thi đua được tổ chức theo Quyết định 

756/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cụ thể về điển hình tiên tiến; phát hiện, bồi dưỡng, 

nhân rộng điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, gửi về Sở Nội vụ 

- Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, theo dõi. 

3. Lãnh đạo các đơn vị thành viên cụm, khối thi đua được tổ chức theo Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh mỗi năm chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan chủ trì 

xét chọn, xây dựng, nhân rộng ít nhất 05 tập thể (hoặc gia đình), 05 cá nhân điển 

hình trên từng lĩnh vực, phong trào thi đua, cụ thể:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì xét chọn, xây dựng, nhân rộng 

điển hình tiểu biểu trong phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông 

thôn mới”. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì xét chọn, xây dựng, nhân rộng 

điển hình tiểu biểu trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt nam hội nhập và 

phát triển”. 

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện chủ trì xét chọn, xây dựng, nhân rộng 

điển hình tiểu biểu trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì xét chọn, xây dựng, nhân rộng 

điển hình tiểu biểu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. 

- Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sựu huyện xét chọn, xây dựng, nhân 

rộng điển hình tiểu biểu (đối với từng ngành) trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 

- an ninh. 

- Trung tâm Y tế huyện xét chọn, xây dựng, nhân rộng điển hình tiểu biểu 

trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

- Phòng Lao động - Thương và TB&XH huyện chủ trì xét chọn, xây dựng, 

nhân rộng điển hình tiểu biểu về phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là hộ gia 

đình người khuyết tật vượt khó vươn lên, xóa đói giảm nghèo trong thực hiện 

phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau”. 

- Phòng Nội vụ huyện chủ trì xét chọn, xây dựng, nhân rộng điển hình tiêu 

biểu trong phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công 

sở" và phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa 

bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2023 -2030. 
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- Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, xét chọn, xây dựng và nhân điển hình tiêu 

biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn huyện. 

- Phòng Tư pháp huyện chủ trì, xét chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình 

tiêu biểu trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Hợp tác xã chủ trì, xét chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu 

trong thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn 

huyện. 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì xét chọn, xây dựng, nhân rộng điển hình 

tiểu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện xét chọn, xây dựng, nhân rộng ít nhất 

01 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

- Riêng Ủy ban nhân các xã, thị trấn chủ trì xét chọn, xây dựng, nhân rộng 

mỗi xã, thị trấn ít nhất 02 điển hình tiểu biểu là tập thể, cá nhân trong tất cả các lĩnh 

vực quản lý. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành 

viên vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia hưởng 

ứng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện 

Kế hoạch này và có giải pháp tổ chức thi đua cùng điển hình tiên tiến trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2023-2025. 

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá và 

Thông tin 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.  

6. Trung tâm Văn hoá -Thể thao - Du lịch và Truyền thông tiếp tục thực hiện 

tốt chuyên mục “Người tốt việc tốt”, tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu, nâng 

cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về các 

phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên 

các lĩnh vực đời sống để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng tạo sức lan tỏa trong các 

tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen 

thưởng của  huyện. 

7. Phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện):  

- Chủ trì tổng hợp, giới thiệu điển hình, mô hình tiêu biểu trên địa bàn huyện 

với Sở Nội vụ và các cơ quan truyền thông để tuyên truyền và thi đua cùng điển 

hình; phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi 

đua yêu nước, các điển hình, mô hình tiêu biểu tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự lan tỏa của các điển hình; tạo 

động lực động viên, khuyến khích, cổ vũ mọi tập thể, cá nhân và toàn thể người dân 

học tập các tấm gương điển hình, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trong lao động 

và công tác. 
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- Phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua 

do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, UBND huyện phát động; kịp thời tham mưu 

biểu dương, tôn vinh các điển hình, mô hình tiêu biểu trên địa bàn huyện theo hướng 

dẫn của Sở Nội vụ và quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thẩm định, đề xuất khen thưởng cho các điển hình tiên tiến, mô hình mới 

tiêu biểu theo quy định. 

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây 

dựng tiêu chuẩn, nhân rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị, 

địa phương. 

- Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở 

Nội vụ tỉnh Kon Tum. 

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở các địa phương ngoài huyện, 

tỉnh có hoạt động xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức 

thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, nhân rộng điển hình tiên tiến trên 

địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2023 - 2025, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên HĐTĐKT huyện; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, NV 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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