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Sơn La, ngày 20 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các
phong trào thi đua, yêu nước của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La
giai đoạn 2022 - 2025
ơ

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới
trong các phong trào thi đua, yêu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 20222025; Kế hoạch số 13/KH-VPUB ngày 26/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh
về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến của Văn phòng UBND
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng UBND tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền và nhân rộng gương
điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu
nước của Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 với các nội dung cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền nhân rộng gương
điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu
nước của Văn phòng UBND tỉnh.
- Thông qua công tác tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
nắm được các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện
nhiệm vụ.
- Tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen
thưởng, nhằm nâng cao hơn nữa 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 trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn
thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu phòng, ban, đơn vị
đặc biệt trách nhiệm của Lãnh đạo Trung tâm Thông tin trong việc chỉ đạo, điều
hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên
tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước của Văn
phòng UBND tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời, nâng cao năng lực, tinh
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thần trách nhiệm của đội ngũ phóng viên Trung tâm Thông tin phụ trách đưa tin,
bài về công tác thi đua, khen thưởng.
- Phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu; tập thể, cá
nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực được giao. Qua đó, phổ biến
kinh nghiệm, cách làm hiệu quả để tôn vinh, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Văn phòng.
2. Yêu cầu
- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục phù hợp
với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị.
- Tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố
mới trong các phong trào thi đua của Văn phòng giai đoạn 2022 - 2025 gắn với
lộ trình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Văn phòng năm 2022 các
năm tiếp theo.
- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình
tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua với việc tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước.
- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển
hình tiên tiến, rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực
hiện các phong trào thi đua; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển
hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi
đua, khen thưởng.
- Những điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, xuất sắc, có sức lan tỏa
tới toàn thể các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
- Tuyên truyền các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; kết
quả của phong trào, tác động của phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ
chính trị của cơ quan Văn phòng; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tiêu
biểu trên các lĩnh vực theo tinh thần Kế hoạch số 18/KH-UBND.
- Tập trung tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới, những tập thể, cá
nhân tiêu biểu được tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước,
những tấm gương mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến
trên Coổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của Văn phòng.
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- Tham gia các cuộc thi viết sách, báo, tìm hiểu về các phong trào thi đua
yêu nước, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.
- Tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến.
- Giới thiệu các điển hình tiên tiến để tuyên truyền:
+ Hàng quý, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng lựa chọn, giới
thiệu tập thể hoặc cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, viết thành tích (theo
mẫu gửi kèm) gửi về Chánh Văn phòng (qua phòng Tổ chức - Hành chính Quản trị) gửi Sở Nội vụ tổng hợp, giới thiệu các cơ quan thông tin đại chúng để
tuyên truyền.
+ Trung tâm Thông tin tham mưu với Lãnh đạo Văn phòng đưa tin bài,
mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về các phong trào thi đua
yêu nước, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới để biểu
dương, tôn vinh và nhân rộng.
3. Đối tượng
Cán bộ, công chức, viên chức, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tiêu biểu
trên các lĩnh vực qua các phong trào thi đua được tập thể ghi nhận.
4. Công tác phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến
a) Tiêu chí chung
Những mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân,
có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, học tập và công tác; có sáng tạo,
sáng kiến, là nhân tố nổi bật, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu
chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước gắn với thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; có
tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia
các hoạt động xã hội như: tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh và
cơ quan Văn phòng phát động.
b) Lĩnh vực xây dựng mô hình, gương điển hình
Trên cơ sở các phong trào thi đua và thực tế các phòng, ban, đơn vị xây
dựng các mô hình cho phù hợp, tập trung lựa chọn, xây dựng mô hình, gương
điển hình ở một số lĩnh vực:
- Xây dựng mô hình điển hình trong thực hiện học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Xây dựng mô hình điển hình “dân vận khéo”.
- Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ của các
phòng, ban, đơn vị và của cơ quan Văn phòng…
5. Tôn vinh, khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến
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- Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng gương điển hình xuất sắc tiêu biểu,
mô hình mới, nhân tố mới trong các dịp sơ kết, tổng kết của cơ quanVăn phòng.
- Tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức
tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ kế hoạch này các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện kế
hoạch này ở phòng, ban, đơn vị mình. Tuyên truyền, giới thiệu các điển hình
tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.
- Hàng năm các phòng, ban, đơn vị giới thiệu tối thiểu 01 điển hình tiên
tiến, nhân tố mới, mô hình mới. Tin, bài giới thiệu của các phòng, ban, đơn vị
gửi về Chánh Văn phòng (qua phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị) gửi Sở
Nội vụ tổng hợp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hội đồng Thi đua, khen
thưởng tỉnh.
2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
- Tham mưu với Lãnh đạo Văn phòng thực hiện chế độ báo cáo việc thực
hiện tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến ở trên
các lĩnh vực gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 30/12 hằng năm.
- Phối hợp với phòng, ban, đơn vị kịp thời phát hiện và đề nghị khen
thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua.
- Hàng năm xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết
định nguồn kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền.
3. Trung tâm Thông tin: Tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, kịp
thời phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa,
xã hội, quốc phòng, an ninh; mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kinh
nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô
hình mới.
Trên đây là kế hoạch truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân
tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước của Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn
2022 - 2025. Chánh Văn phòng đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đ/c Lê Hồng Minh- PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- LĐVPUBND tỉnh;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc VP;
- Trang Thông tin điện tử Văn phòng;
- Lưu: VT, TCHCQT.H.01b.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Huy Anh

