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KẾ HOẠCH
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến xã Tân Quy Tây
giai đoạn 2022 - 2025
Để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã
hội của xã trong giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây ban
hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến xã Tân Qui Tây thành
phố Sa Đéc giai đoạn 2022 - 2025, với các nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, vị trí vai trò, ý nghĩa to lớn và thực hiện có
hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng những gương điển hình tiến tiến trong các
phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ
quan, đơn vị địa phương vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh giai đoạn 2022-2025.
- Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến
nhằm tạo nhân tố thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng
13 phát triển.
Coi trọng thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân
rộng điển hình tiên tiến. Xây dựng điển hình tiên tiến là cơ sở, tiền đề cho việc lựa
chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để kịp thời động viên và biểu
dương khen thưởng.
- 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
theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị trên địa bàn
Thành phố.
2. Yêu cầu
- Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải gắn với
các phong trào thi đua trong các lĩnh vực cụ thể, xây dựng kế hoạch rõ ràng; tổ
chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, gắn với biểu dương, tôn vinh kịp
thời nhằm tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với cơ quan, đơn vị và cộng
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đồng xã hội.
- Xây dựng điển hình tiên tiến tiêu biểu thuộc phạm vi quản lý của mình;
đồng thời có biện pháp cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo
trong lao động, học tập và công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính
trị của đơn vị.
- Việc lựa chọn điển hình tiên tiến phải có tính nổi trội, phù hợp với đặc
điểm, tính chất, công việc, nhiệm vụ của cơ quan, để tạo sức lan tỏa trong toàn hệ
thống chính trị của xã và trong đời sống cộng đồng xã hội.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phát hiện, lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến tại các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp và 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.
2. Cùng với phát hiện, xây dựng gương điển hình tiên tiến, cần tạo điều
kiện hỗ trợ để các điển hình phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng,
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tốt đẹp.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các mô
hình, nhân tố mới, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng
mắc. Định kỳ đánh giá, lựa chọn những mô hình tiêu biểu xuất sắc có hiệu quả
cao, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội, có biện pháp
động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.
4. Tổ chức tham quan trực tiếp kết quả, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa
các đơn vị, nghe những gương điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương
pháp, cách làm đạt hiệu quả trong các phong trào thi đua để tổ chức học tập,
nhân rộng.
5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền những nhân tố mới, gương điển
hình tiên tiến và các phong trào thi đua yêu nước tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp
phần cổ vũ, động viên mọi người hăng hái thi đua lao động, sản xuất thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.
III. LỰA CHỌN XÂY ĐỰNG ĐIỂN HÌNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1. Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua gắn
với 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. Xây
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dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ
chức đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tại đơn
vị mình. Tập thể là những đơn vị 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. Cá nhân điển
hình là những người có phẩm chất đạo đức trong sáng, là tấm gương tiêu biểu
cho ý chí rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
gương mẫu đi đầu trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có
tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu
ích trong công tác.
Đề nghị Cán bộ Văn phòng Đảng ủy – Tuyên giáo tham mưu.
2. Điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Đồng Tháp chung
sức xây dựng nông thôn mới”
Tập thể tiêu biểu cho tinh thần khắc phục khó khăn, có phương pháp, cách
làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn thành vượt mức các tiêu
chí theo quy định; tổ chức được các phong trào thi đua đột phá với khẩu hiệu
hành động thiết thực, góp phần hoàn chỉnh từng tiêu chí về xây dựng nông thôn
mới và nông thôn mới nâng cao; biểu dương, tôn vinh tập thể có nhiều nỗ lực
phấn đấu đạt tiêu chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Tập thể, cá nhân có nhiều
sáng kiến, đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới như hỗ trợ về xây
dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, nâng
cao chất lượng đời sống người dân.
Đề nghị Hội Nông dân xã tham mưu thực hiện.
3. Điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”
3.1. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Đơn vị,
đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu “Cơ quan,
đơn vị, văn hóa”; xã, ấp, Tổ nhân dân tự quản và hộ gia đình đạt danh hiệu văn
hóa, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước,… Cá nhân có thành tích trong việc tham mưu thực hiện Phong trào
và cá nhân điển hình có mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Phong trào ở
cơ sở.
Giao Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Văn hóa – Thể dục Thể
thao) tham mưu.
3.2. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
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văn minh”: Tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức, chỉ đạo
thực hiện Cuộc vận động tập thể, cá nhân là gương điển hình tiêu biểu trong
thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở góp phần vào xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh.
Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn, xây dựng.
4. Điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Quyết thắng” và
Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thống nhất, có
nhiều cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động
nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị
động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm
lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên
địa bàn Thành phố ngày càng vững mạnh. Cá nhân gương mẫu, mưu trí, dũng
cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; giúp đỡ Nhân dân phòng, chống khắc
phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hoàn thành xuất sắc chức trách,
nhiệm vụ được giao.
Giao Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã chủ trì lựa chọn, xây dựng.
6. Điển hình trong Phong trào “Đồng Tháp chung tay vì người nghèo
- không để ai bị bỏ lại phía sau”
Tập thể, cá nhân và cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp có nhiều việc làm
thiết thực, tham gia đóng góp của cải vật chất, hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cộng
đồng và các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình tiêu biểu có
tinh thần khắc phục khó khăn, có phương pháp, cách làm hay, sáng tạo phù hợp
với điều kiện và hoàn cảnh thực tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Giao Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Lao động TBXH) chủ trì, phối
hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ngành có liên quan lựa chọn,
xây dựng.
7. Điển hình trong Phong trào “Cán bộ, công chức, Đồng Tháp thi
đua thực hiện văn hóa công sở”
Đơn vị tiêu biểu xuất sắc, nội bộ đoàn kết; đẩy mạnh công tác cải cách
hành chính, công khai minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động đơn vị, địa phương văn minh, hiện đại,
xanh, sạch, đẹp. Cá nhân điển hình là những người thường xuyên tu dưỡng, rèn
luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật
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hành chính; có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; tinh thần, thái độ làm việc
tận tụy, nghiêm túc và trách nhiệm; chuẩn mực về giao tiếp công vụ, tích cực
tham gia các phong trào thi đua.
Giao Cán bộ Nội vụ phối hợp tham mưu
8. Điển hình trong Phong trào thi đua “Cải cách hành chính”
Tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu Phong trào thi đua thực
hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã; Có nhân tố mới, mô hình mới trong
phong trào thi đua để đơn vị khác học tập; Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch,
vững mạnh, nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Cá nhân có thành tích xuất sắc gắn với thành tích của tập thể trong phong
trào thi đua thực hiện cải cách hành chính; Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết,
gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và
nghĩa vụ công dân; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Giao Cán bộ Nội vụ tham mưu thực hiện
9. Điển hình trong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”
Cá nhân có nhiều thành tích học tập, công tác và lao động sản xuất; có
nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại
hiệu quả cao; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tích cực
hưởng ứng các phong trào thi đua và công tác xã hội từ thiện.
Công đoàn cơ sở xã Tân Quy Tây chủ trì lựa chọn, xây dựng.
11. Điển hình trong phong trào xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể
11.1. Tổ chức chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có
nhiều đổi mới trong nội dung sinh hoạt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác
xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của
cơ quan, đơn vị; đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện công tác, có nhiều
đóng góp trong công tác xây dựng đảng và các hoạt động của chi đảng bộ, góp
phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Đề nghị cán bộ Tổ chức Đảng ủy tham mưu thực hiện.
11.2. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên có nhiều 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; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều cách
làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức, đơn vị vững mạnh.
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Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã làm đầu mối phối hợp với
các tổ chức chính trị - xã hội xã lựa chọn, xây dựng.
12. Điển hình về phát triển kinh tế hộ gia đình
Là các hộ gia đình tiêu biểu, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính
đáng trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi, chế biến, tiêu
thụ sản phẩm và những ngành nghề khác có ảnh hưởng tích cực, lan tỏa trong
cộng đồng, xã hội; giải quyết việc làm, giúp xóa đói giảm nghèo, góp phần thực
hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Chấp hành tốt
các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia
các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, gia đình hạnh phúc,
đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu ở khu dân cư.
Đề nghị Hội Nông dân xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ trì lựa chọn,
xây dựng.
13. Điển hình trong Phong trào thi đua “Khởi nghiệp trong thanh niên”
+ Đối với tập thể: có thành tích tiêu biểu trong phát động phong trào thi
đua Khởi nghiệp trong thanh niên; triển khai thực hiện tốt công tác đồng hành
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế; có nhiều ý tưởng, dự án khởi
nghiệp được triển khai và tham gia các cuộc thi đạt giải cao; tổ chức được nhiều
diễn đàn, lớp huấn luyện, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, tham quan học tập các
mô hình khởi nghiệp có hiệu quả cho thanh niên; tham mưu triển khai có hiệu
quả các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức tốt các hoạt động tạo môi trường
cho thanh niên thể hiện ý tưởng sáng tạo.
+ Đối với cá nhân: Có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được triển khai trong
thực tế có hiệu quả kinh tế, nhiều sáng tạo, đổi mới, làm thay đổi tích cực cuộc
sống của bản thân, gia đình góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và
phong trào khởi nghiệp trên địa bàn. Ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi
cao, ứng dụng hiệu quả, đem lại lợi ích cho cá nhân và cộng đồng, tạo việc làm
cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tích cực tham gia các phong trào thi đua,
các hoạt động khởi nghiệp do Đoàn - Hội Thành phố, chính quyền địa phương tổ
chức phát động. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của địa
phương nơi cư trú và cơ quan công tác. Đồng thời, tham gia và đạt giải cao trong
các cuộc thi về khởi nghiệp Thành phố, Tỉnh, khu vực và toàn quốc.
+ Đối với cán bộ Đoàn - Hội: Có thành tích tiêu biểu trong phát động, chỉ
đạo triển khai phong trào thi đua khởi nghiệp tại cơ quan, đơn vị; hỗ trợ, giúp đỡ
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cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp triển khai trong thực tế (cá nhân được khen
thưởng thì kết quả của đơn vị trực tiếp phụ trách phải có thành tích dẫn đầu).
Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã chủ trì lựa chọn, xây
dựng.
Ngoài các điển hình thuộc lĩnh vực nói trên, các đơn vị có các điển hình
tiên tiến thuộc các lĩnh vực còn lại như: Dân vận khéo, dân vận chính quyền,
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,… theo kế hoạch phát động thi đua chuyên đề
hàng năm của Ủy ban nhân dân xã và căn cứ vào thực tế của cơ quan, đơn vị xây
dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình cho phù hợp nhằm tạo nhân tố
thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
chính trị được giao.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các bước tiến hành
- Trong Quý II/2022, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã triển khai kế
hoạch đến các đơn vị chủ động lựa chọn, xây dựng cơ cấu, số lượng gương điển
hình trên các lĩnh vực công tác phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; xây
dựng nội dung, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra.
- Quý III/2023, tập trung bồi dưỡng, hoàn thiện mô hình điển hình tiên
tiến; tổ chức đánh giá, sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình
tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị; khen thưởng giai đoạn 1 tại Hội nghị sơ kết.
- Quý III/2025, tiếp tục đánh giá kết quả xây dựng các mô hình trên các
lĩnh vực để xem xét đề nghị khen thưởng vào dịp tổng kết năm công tác theo
hướng dẫn; tổ chức tuyên truyền, học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến
trong phạm vi toàn Thành phố.
2. Phân công thực hiện
2.1. Cán bộ Nội vụ.
- Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ngành có
liên quan căn cứ lộ trình thực hiện của kế hoạch cụ thể hóa các nội dung thực
hiện; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã tổ chức triển khai kế hoạch, tổ
chức sơ kết và lựa chọn nhân rộng mô hình điển hình trong toàn xã vào năm
2023, tham mưu tổ chức tổng kết giai đoạn 2022 - 2025 vào năm 2025, đồng
thời tổ chức học tập kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trên phạm vi
toàn xã.
2.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị
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- xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò chủ động,
tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện bồi
dưỡng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
2.3. Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách VH-TDTT) phối hợp với
Cán bộ Văn phòng Đảng ủy – Tuyên giáo hướng dẫn, kịp thời phát hiện, tuyên
truyền và nêu gương các điển hình tiên tiến; tuyên truyền việc đổi mới các hoạt
động thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
2.4. Yêu cầu các ngành. Cán bộ, công chức xã tổ chức triển khai thực hiện
Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả thiết thực, góp phần
tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã trong thời gian tới.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời thông tin
về Cán bộ Nội vụ để tổng hợp, trình UBND xã xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Phòng Nội vụ thành phố;
- Đảng ủy/HĐND xã;
- CT và PCT.UBND xã;
- Thành viên Hội đồng TĐKT xã;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Uỷ ban MTTQVN xã;
- Các tổ chức CT-XH xã;

- Ban nhân dân ấp;
- Lưu: VT.

Phan Thanh Vũ

