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KẾ HOẠCH 

Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019 

của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa  

 

Thực hiện theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2019; Kế hoạch số 131-KH/TU 

ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của 

Người (02/9/1969 - 02/9/2019). Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa 

xây dựng Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 

2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết 

thực của việc xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến 

trong các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. 

2. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng cá nhân điển hình tiên tiến để 

tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng 

nhằm thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 

3. Xây dựng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, hướng tới 

xây dựng những tập thể, cá nhân dược phong tặng các danh hiệu thi đua: tập thể 

LĐXS, LĐTT; Chiến sĩ thi đua, … đồng thời xây dựng và lựa chọn được những 

điển hình tiên tiến tiêu biểu để nhân rộng. 

4. Trưởng các phòng chuyên môn chủ động phát hiện, xây dựng và lựa 

chọn được những điển hình tiêu biểu toàn diện hoặc trong từng lĩnh vực nhằm 

tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và biểu dương, 

tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, 

trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
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2. Mô hình điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; là nhân tố nổi trội, 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; tham gia nhiệt tình các cuộc vận 

động và có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các cá nhân, đơn vị cùng phát 

triển; tích cực tham gia xây dựng các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ 

thiện do tỉnh, cơ quan, đơn vị phát động.  

3. Tổ chức cuộc họp toàn cơ quan để lựa chọn cá nhân xuất sắc, điển hình 

tiêu biểu để biểu dương, tuyên truyền lồng ghép trong Hội nghị CBCCVC năm 

2019. 

III. TIÊU CHÍ CỤ THỂ  

1. Mô hình điển hình tiên tiến đối với tập thể: 

- Tập thể đoàn kết; gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các phong trào 

thi đua của cấp trên phát động; hàng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao. 

- Là đơn vị tiêu biểu nhất trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

- Cán bộ, viên chức trong tập thể luôn chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả 

cao 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. 

- Là nhân tố tiêu biểu, nổi trội trong các hoạt động của cơ quan. 

- Tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đạt trong sạch vững mạnh. 

2. Cá nhân điển hình tiên tiến:  

- Có tinh thần trách nghiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; là 

nhân tố tiêu biểu nổi trội của cơ quan. 

- Gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực; hàng năm luôn hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ được giao, gắn với việc thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; có ý thức trách nhiệm với tập 

thể, với cộng đồng. 

IV. CÔNG TÁC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG 

1. Hàng năm cơ quan xem xét việc biểu dương, khen thưởng các điển hình 

tiên tiến theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng. 

2. Việc đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên 

tiến được thực hiện cùng với việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 

phong trào thi đua hàng năm. 

3. Các gương điển hình được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị tổng kết 

phong trào thi đua của cơ quan, đăng tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp 
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của Ban (www.kdpm.vn)  hoặc được tôn vinh, tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các phòng chuyên môn căn cứ vào các tiêu chí nêu trên lựa chọn những 

tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để đề xuất lãnh đạo Ban xem xét, khen 

thưởng. 

2. Phòng Môi trường xã hội đăng tin, bài viết, tuyên truyền kịp thời các 

hoạt động về phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. 

3. Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, Công đoàn cơ sở tổ 

chức, triển khai thực hiện.  

Trên đây là Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên 

tiến năm 2019 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa./. 

 

Nơi nhận: 
  - Sở Nội vụ KH (VBĐT, b/c); 

  - Hội đồng TĐKT Ban; 

  - Trang TTĐT tổng hợp của Ban;  

  - Các phòng chuyên môn của Ban; 

  - Lưu VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Châu Ngô Anh Nhân 

 

http://www.kdpm.vn/
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