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KẾ HOẠCH 

Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến  

Sở Khoa học và Công nghệ giai  đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về 

xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2021 -2025. 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương 

điển hình tiên tiến của đơn vị giai đoạn 2021-2025 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 và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các trong trào thi đua 

yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

2. Phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện 

trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm 

hay tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở cùng học tập và đề nghị 

được tôn vinh, nêu gương học tập nhân rộng trong Cụm thi đua và toàn tỉnh. 

3. Thông qua công tác phát hiện, 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. 

4. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, 

đạt hiệu quả thiết thực.   

II. NỘI DUNG 

1. Xác định đối tượng và tiêu chí của gương điển hình 

1.1.  Đối tượng 

Là các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực sự là những nhân tố mới, luôn dẫn 

đầu các phòng, đơn vị thuộc Sở; được tập thể thừa nhận, mọi người suy tôn. Có 

tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương. 

1.2. 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, học tập, công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn 

đầu trong các phong trào thi đua giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; gương mẫu 
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chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đối tượng khác cùng phát triển; tích 

cực tham gia ủng hộ các quỹ, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, 

cơ quan phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. 

1.3. Một số tiêu chí mô hình, gương điển hình cụ thể như sau:  

- Điển hình tiên tiến trong việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: 

+ Đối với tập thể: là các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đi đầu trong đổi mới phong cách, tác 

phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; luôn tôn trọng dân, 

gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình 

thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “Nói đi đôi với làm”, góp phần thực 

hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. 

+ Đối với cá nhân: hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đi đầu trong đổi mới 

phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; luôn 

tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh 

thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “Nói đi đôi với làm”. 

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; tích cực tham gia, đóng góp cho 

công tác xã hội, từ thiện. 

- Điển hình tiên tiến trong Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi 

đua thực hiện văn hóa công sở”: 

+ Đối với tập thể: 

Là tập thể các phòng, đơn vị thực hiện đảm bảo các tiêu chí chung và tiêu 

chí cụ thể như sau: 

- Là phòng, đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất về chất lượng, hiệu quả trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính; luôn chủ động, sáng tạo, đạt 

kết 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 

tốt Chủ đề thi đua “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, phong trào tự học, tự 

nghiên cứu của công chức được thực hiện thường xuyên, nề nếp. 

- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân 

vi phạm các quy chế, quy định của cơ quan. 

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ 

quan.  

+ Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 
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Là người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Tích cực nghiên cứu áp 

dụng những sáng kiến, giải pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, 

trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.  

+ Đối với gương điển hình tiên tiến là công chức, viên chức: 

- Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác; luôn 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là nhân tố tiêu biểu, nổi trội đi đầu 

trong mọi hoạt động của phòng cũng như của cơ quan; có quá trình rèn luyện 

phấn đấu liên tục, ổn định được tập thể cơ quan suy tôn. 

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; gương mẫu chấp hành các chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tự học tập, nghiên cứu 

không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực,tích cực hưởng ứng, tham gia các 

phong trào thi đua của cơ quan và của ngành phát động. 

- Thực hiện tốt các nội dung chuẩn mực đạo đức của công chức: trung 

thực, khách quan, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, cư xử có văn hóa; có 

lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ; có trách 

nhiệm với công việc, gia đình và xã hội; có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể, 

có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng; nhân ái, thương yêu đồng chí, 

đồng nghiệp biết chia sẻ và khách quan khi nhận xét, đánh giá. 

2. Lộ trình thực hiện  

2.1. Năm 2022 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ tiêu chí gương điển hình tiên 

tiến, kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện bồi dưỡng và lựa chọn 

mỗi phòng, đơn vị ít nhất từ 01 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trở lên (đăng 

ký cho tập thể, cá nhân). Danh sách đăng ký gương điển hình tiên tiến gửi về Văn 

phòng Sở tổng hợp trước ngày 30/3/2022. 

- Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở họp xem xét trong số các mô hình, 

gương điển hình tiên tiến tiêu biểu do các phòng, đơn vị gửi lên để lựa chọn từ 03 

đến 05 mô hình, gương điển hình tiêu biểu của Sở, có khả năng nhân rộng trên 

địa bàn tỉnh, lập và gửi danh sách đăng ký mô hình, gương điển hình với UBND 

tỉnh. 

-  Văn phòng Sở mở sổ đăng ký theo dõi cập nhật thông tin về các gương 

điển hình tiên tiến của Sở. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở đánh giá khả 

năng, mức độ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân so với quy định 

về tiêu chuẩn và tiêu chí chung để xem xét, đề nghị các cấp tặng thưởng các danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích đạt được.   
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- Trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát hiện và lựa 

chọn, đăng ký với UBND. Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở 

KH&CN có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức các hoạt 

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

công tác đề nghị biểu dương, khen thưởng gương điển hình; chế độ thông tin, báo 

cáo theo quy định. 

2.2. Năm 2023-2024 

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục triển khai thực 

hiện kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình. Tiếp tục phát hiện bổ sung 

các nhân tố mới, điển hình mới, nhằm đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch đã 

đề ra. 

- Tổ chức các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến, về những kinh 

nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến tại các 

phòng, đơn vị và trên Ban tin thông tin KH&CN, trang website của Sở.  

- Phát động phong trào thi đua noi gương học tập, làm theo gương điển 

hình tiến tiến để cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân điển hình và nhân rộng hiệu 

quả của mô hình, gương điển hình. 

- Tổ chức sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương 

điển hình cùng với việc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua. 

Các gương điển hình được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng vào dịp Kỷ niệm 

75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Ngày Truyền thống Thi  

đua yê nước (11/6/1948-11/6/2023) và tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 

của Sở năm 2023. 

- Tổ chức tham quan, học tập một số mô hình tiêu biểu trong và ngoài tỉnh 

khi có điều kiện. 

2.3. Năm 2025 

Tổ chức đánh giá, tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương 

điển hình của Sở gắn với đánh giá tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021-

2025 từ đó lựa chọn các tập thể và các cá nhân là gương điển hình tiên tiến tiêu 

biểu đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở  

xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 ở phòng, 

đơn vị mình; giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng; bên cạnh những điển 

hình tiên tiến đã có cần chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới thực sự nổi trội 

trong các phong trào thi đua yêu nước được quần chúng, tập thể suy tôn để kịp 

thời biểu dương khen thưởng và bổ sung vào kế hoạch nhân rộng điển hình của 

Sở.   
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2. Các thành viên Hội đồng TĐKT của Sở, bộ phận thường trực Hội đồng 

TĐKT Sở có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện Kế hoạch này ở các phòng, đơn vị. Tổng hợp, đăng ký mô hình, gương 

điển hình, đánh giá kết quả phong trào, tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét, biểu 

dương khen thưởng gương điển hình theo quy định và Kế hoạch số của UBND 

tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai 

đoạn 2021-2025 của Sở Khoa học và Công nghệ, đề nghị các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận : 

- Ban TĐKT (Sở Nội vụ); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, TĐKT,  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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