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KẾ HOẠCH 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn “2021 - 2025” 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy 

Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu 

biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh giai đoạn “2021 – 2025”. Để kịp thời phát hiện, nhận rộng, biểu dương các 

điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua 

yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-

2025. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân 

rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, với những nội dung như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1- Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, công chức, viên chức, 

người lao động tại cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu 

biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo 

đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; góp phần 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo 

đảm thiết thực, hiệu quả theo phương châm “nói đi đôi với làm”, gắn “học tập” với 

“làm theo”. 

- Thông qua xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo 

động lực thúc đẩy, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. 

- Kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến là 

một trong những cơ sở quan trọng để xét thành tích khen thưởng các tập thể, cá 

nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2021 - 2025. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từ: Lựa chọn, đăng ký phấn đấu, bồi dưỡng, 

giúp đỡ xây dựng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến đảm bảo tiến độ, chất 

lượng. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen 

thưởng và kịp thời nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại cơ quan, đơn vị để 

tạo sự lan tỏa tích cực. 
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- Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đặt dưới sự lãnh đạo, 

chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ, sự phối hợp của chính quyền và trách nhiệm tham 

gia hưởng ứng của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

- Đưa nội dung yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ tiêu xây dựng, nhân rộng mô hình 

tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của các tổ chức 

cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng 

bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu 

quả, tránh mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong tổ chức thực hiện. 

II- NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH 

TIÊN TIẾN 

1. Đối tượng 

Các Chi bộ trực thuộc; Các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở được tập thể phòng, đơn vị thừa nhận, suy tôn, 

có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương. 

2. Tiêu chí đăng ký 

2.1. Tiêu chí chung 

2.1.1. Đối với tập thể 

- Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước. Tập thể đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, được cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tin tưởng. 

- Triển khai nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt, học tập và tuyên truyền; 

xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, 

chuyên đề hằng năm và các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh1, gắn với việc triển khai, thực 

hiện các chương trình của Đảng ủy Khối2; đưa nội dung học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác của 

cấp uỷ, chính quyền và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; có nhiều giải 

pháp đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị. 

                                              
1 Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK, ngày 31/8/2021 học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 29/11/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Ho Chí Minh; kế hoạch số 53-KH/ĐUK, ngắy 03/3/2022 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, 

ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 29/4/2022 học tập Chuyên đề 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đỉ lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
2 Chương trình hành động số 04-CTr/ĐUK, ngày 14/9/2020 về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ 

chức cơ sở đảng, giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình hành động số 05-CTr/ĐUK, ngày 14/9/2020 về Nâng cao chất 

lượng công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính của các tổ chức 

cơ sở đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên giai đoạn 2020 - 2025. 
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- Hằng năm, tổ chức đảng, 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 được giao. Không có các cá nhân suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm khuyết điểm 

đến mức phải thi hành kỷ luật; có các gương điển hình tiêu biểu được xây dựng. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác hằng năm, không để công 

việc tồn đọng hoặc phát sinh vấn đề nổi cộm, bức xúc; có nhiều mặt nổi trội, xuất 

sắc hơn so với các đơn vị khác; có các giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác; được các cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng. 

- Tổ chức đảng, đoàn thể hằng năm (trong khung thời gian đánh giá) được 

công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm liền kề được 

công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ưu tiên xem xét các tổ chức đảng được 

công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Cơ quan, đơn vị, hằng 

năm (trong khung thời gian đánh giá) đạt danh hiệu văn hóa. 

2.1.2. Đối với cá nhân 

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị (nơi cư trú, công tác, 

lao động, học tập...); tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các phong trào thi 

đua do địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức phát động. 

- Tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động của cấp uỷ địa phương, cơ 

quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

- Gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống; sáng tạo, trách nhiệm cao trong công tác, học tập; tích cực đổi mới đem lại 

hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; có nhiều cống 

hiến, đóng góp cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh của cơ quan, đơn vị; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tín nhiệm 

cao. Gia đình hằng năm (trong khung thời gian đánh giá) đạt danh hiệu gia đình văn 

hóa. 

- Nếu là đảng viên, hằng năm được công nhận là “đảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trở lên; trong đó, có ít nhất 01 năm (liền kề trước, trong khung thời gian 

đánh giá) được công nhận là “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Ưu tiên 

xem xét các đồng chí có nhiều năm được công nhận “đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ”. 

- Nếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm được công 

nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, có ít nhất 01 năm (liền kề trước, 

trong khung thời gian đánh giá) được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ưu 

tiên xem xét các đồng chí có nhiều năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. 

- Đối với cá nhân là lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị: Ngoài tiêu chuẩn của cá nhân thì cơ quan, đơn vị do cá nhân đó lãnh đạo, chỉ 

đạo, phụ trách phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác hằng năm, 

không để công việc tồn đọng hoặc phát sinh vấn đề nổi cộm, bức xúc; tổ chức đảng, 

đoàn thể hằng năm (trong khung thời gian đánh giá) được công nhận hoàn thành tốt 
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nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm liền kề được công nhận hoàn thành 

xuất sẳc nhiệm vụ. 

3- Định hướng xây dựng các mô hình tiêu  biểu, điển hình tiên tiến học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chính Minh theo một số 

lĩnh vực 

Ngoài các tiêu chí chung, việc xây dựng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên 

tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các lĩnh 

vực phải đảm bảo đạt các tiêu chí riêng, cụ thể như sau: 

3.1. Đối với mô hình tiêu biểu (tập thể điển hình) 

3.1.1. Tổ chức đảng điển hình 

- Đối tượng: Là các chi bộ trực thuộc; 

- Nội dung yêu cầu: 

+ Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng. 

+ Có nhiều điểm mới, sáng tạo, đột phá đạt hiệu quả trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

+ Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 

kết luận, quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

và Kết luận số 01-CT/TW...; khắc phục kịp thời, có hiệu quả các hạn chế, khuyết 

điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm. 

+ Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành 

chính; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; đi đầu trong việc hưởng ứng phong trào 

thi đua xây dựng văn hóa công sở. 

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất 

chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc; chủ động, sáng tạo, hiệu 

quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện tốt Quy định về chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách 

nhiệm nêu gương hằng năm đạt từ 70% trở lên (trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lỷ 

đạt 100%). Cơ quan, đơn vị không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm khuyết 

điểm đến mức phải xử lý kỷ luật. 

+ Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, 

đảng viên thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp 

và các nội dung đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo quy định, 

hướng dẫn của Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối. 

+ Quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; được các cấp tuyên dương, 

khen thưởng. 

+ Duy trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện 

nghiêm túc quy chế làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hằng năm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ công tác, chỉ tiêu thi đua được giao; có nhiều mặt hoàn thành 

xuất sắc, nổi trội hơn so với các cơ quan, đơn vị khác. 

+ Tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt 
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nhiệm vụ trở lên; cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa, an toàn về an 

ninh trật tự. 

3.1.2. Mô hình tiêu biểu trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

Nội dung yêu cầu: 

- Thực hiện tốt việc đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá, công 

bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định; kiểm soát việc ban hành mới, sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hành chính, bảo đảm theo hướng tinh gọn, 

minh bạch. 

- Thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện tốt việc triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong 

ngành, lĩnh vực chuyên môn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công 

tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và giám sát thực hiện các 

thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc sở, ngành. 

- Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, 

điều hành; quan tâm đầu tư đưa vào vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

từng bước đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; tăng cường áp dụng các phần 

mềm trong quản lý để cập nhật, theo dõi việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết 

hồ sơ; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu và nắm bắt kịp thời các 

thông tin cần quan tâm. 

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cán bộ, công chức có chuyển biến 

tích cực; không có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu 

người dân, doanh nghiệp. 

3.1.3. Mô hình tiêu biểu trong thực hiện văn hóa công sở 

Nội dung yêu cầu: 

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án được 

giao. Triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung của văn hóa 

công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận 

thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối 

sống. 

- Xây dựng môi trường làm việc công bằng, dân chủ, văn hóa, thân thiện, 

hiện đại. Cơ quan xanh, sạch, đẹp, công sở văn minh, khoa học. Có ban hành quy 

định chuẩn mực trong văn hóa công sở. 

- Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác, giảm giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo. Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính 

tại trụ sở làm việc giúp cho hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương được công 

khai minh bạch hơn. 

3.2. Đối với cá nhân điền hình tiên tiến 

- Là các cá nhân 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 
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đức, lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng 

tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng...), đặc biệt là gương mẫu 

trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh và đổi mới tác phong, lề lối làm việc. 

- Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Luôn gương mẫu; tổ chức 

thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

ngành, cơ quan, đơn vị và trong thực hiện các phong trào thi đua; gắn tiêu chí điển 

hình cá nhân lãnh đạo với tiêu chí điển hình của tập thể (cá nhân lãnh đạo, quản lý 

là gương điển hình tiên tiến khi tập thể do người đó đứng đầu là tập thể điến hình, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 

4. Lộ trình xây dựng và nhân điển hình tiên tiến 

4.1. Lựa chọn, đăng ký xây dựng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên 

tiến 

Căn cứ tiêu chí về mô hình tiêu biểu (tập thể điển hình tiên tiến), cá nhân điển 

hình tiên tiến và kết quả thực hiện các phong trào thi đua hằng năm tại cơ quan, đơn 

vị, các chi bộ trực thuộc lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình tiêu biểu, cá nhân 

điển hình tiên tiến như sau: 

Các Chi bộ trực thuộc: Căn cứ tình hình thực tế đăng ký xây dựng mô hình 

tiêu biểu của chi bộ và đăng ký ít nhất 01 cá nhân điển hình tiên tiến trở lên. 

Trên cơ sở đăng ký của các Chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Sở lựa chọn đăng kỷ 

xây dựng ít nhất từ 01 mô hình tiêu biểu và 03 cá nhân điển hình tiên tiến để trình 

lên Đảng ủy Khối. 

4.2. Sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu, điển 

hình tiên tiến 

4.2.1. Giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2023 

- Căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Sở, các chi bộ trực thuộc cụ thể hóa, xây 

dựng kế hoạch thực hiện của chi bộ mình và chỉ đạo, hướng dẫn các đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động thực hiện. Trong kế hoạch, cần xác định cụ 

thể nội dung, giải pháp, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, 

tổng kết thực hiện; xác định cụ thể các tập thể, cá nhân được lựa chọn đăng ký xây 

dựng. Quan tâm các giải pháp bồi dưỡng, giúp đỡ tập thể, cá nhân đã đăng ký, phấn 

đấu trở thành mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2021 - 2023 

theo chỉ tiêu Đảng ủy Sở giao. 

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả lựa chọn đăng ký xây dựng mô hình, điển 

hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023 gửi về Đảng ủy Sở để theo dõi, giám 

sát. 

- Trong năm 2023: Tổ chức sơ kết các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 
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2023 (có kế hoạch cụ thể sau). 

4.2.2. Giai đoạn 2: Từ năm 2023 – 2025 

- Trên cơ sở tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình, điển hình 

tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023, tiếp tục tổ chức đăng ký xây dựng, nâng 

cao chất lượng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025. 

- Trong năm 2025: Tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các mô hình, 

điển hình tiên tiến tiêu biểu học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 (có kế hoạch cụ thể sau). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đảng ủy Sở, Cấp ủy Chi bộ có trách nhiệm phổ biến nội dung Kế hoạch đến 

toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. 

2. Các Chi bô trực thuộc triển khai xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 

2025 tại Chi bộ mình, đảm bảo mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu đề ra; Hoàn thành xây 

dựng Kế hoạch gửi về Đảng ủy Sở (Đ/c Lê Lục Hoàn - Đảng ủy viên) trước ngày 

15/10/2022 tổng hợp báo cáo Đảng ủy Khối. 

Trên đây là Kế hoạch Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình 

tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 

“2021 - 2025”. Yêu cầu các chi bộ trực thuộc nghiên cứu, triển khai thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh (b/c); 

- Các chi bộ; 

- Các đoàn thể, hội; 

- Các đ/c Đảng ủy viên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: ĐB. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Chiêm 

 



ĐƠN VỊ: ............................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Cao Bằng, ngày       tháng      năm 2022 

 

BIỂU ĐĂNG KÝ 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến  

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Giai đoạn3..........................) 
 

Thực hiện Kế hoạch số ........-KH/ĐU, ngày ....... tháng 9 năm 2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao 

Bằng về Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh giai đoạn “2021 – 2025”, ............ đăng ký thực hiện như sau: 

I. Tập thể 

 

STT Đơn vị Địa chỉ 
Người đứng đầu;  

phụ trách đơn vị 

Điển hình thuộc 

lĩnh vực 

Các giải pháp thực hiện xây 

dựng, nhân rộng điển hình 
(nêu khái quát) 

Ghi chú 

     

 
 

 

II. Cá nhân 

STT Họ và tên 
Chức vụ; đơn vị công tác; 

địa chỉ nơi cư trú 
Điển hình thuộc lĩnh vực 

Các giải pháp của cá nhân đăng 

ký thực hiện (nêu khái quát) 
Ghi chú 

      

 

 

Nơi nhận:  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

                                              
3 Đăng ký theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2023; Giai đoạn 2: Từ năm 2023 - 2025. 
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