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KẾ HOẠCH
Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 2590/KH-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận về Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025; Thực hiện Kế hoạch công tác hàng
năm do Tổng cục Thống kê giao.
Cục Thống kê tỉnh lập kế hoạch Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình
tiên tiến giai đoạn 2021-2025 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy Chi
bộ, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong
việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo điểm khởi đầu tích cực cho phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tiếp tục 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
phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng
cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội, củng cố và giữ vững an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện
đại hóa.
- Các cơ quan, đơn vị chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những mô
hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ
biến những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay; qua đó, tôn vinh, nêu gương
học tập, nhân rộng trong toàn cơ quan, đơn vị.
- 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
nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị
và quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.
- Chọn lựa trong các tập thể nhỏ của Cục Thống kê có tập thể và cá nhân
tiêu biểu để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về các mặt công tác theo
chức năng, nhiệm vụ được Cục giao hằng năm; qua đó nhân rộng điển hình ra các
đơn vị thuộc Cục Thống kê và toàn thể Công chức, người lao động trong ngành,
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thúc đẩy và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt nhiệm vụ
chính trị của đơn vị.
1.2. Yêu cầu
- Cấp ủy Chi bộ, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc
xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể, tổ chức thực hiện các quy trình phát hiện,
nhân rộng, học tập gương điển hình tiên tiên ở cơ quan, đơn vị một cách thiết thực,
hiệu quả.
- Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn
liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, trong
mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức
lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị.
- Lãnh đạo Cục Thống kê, các Phòng, các Chi cục Thống kê có nhiệm vụ
phối hợp, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp tập thể, cá nhân được chọn xây
dựng điển hình tiên tiến thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được tiêu chí điển
hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
2. Tiêu chí điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực
a) Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động
sáng tạo”
- Đối với tập thể: các phòng thuộc cơ quan Cục, các Chi cục Thống kê khu
vực, thành phố có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và
có nhiều đóng góp cho xã hội; thực hiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật trong lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực hưởng ứng các
phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động.
- Đối với cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và có nhiều
đóng góp cho xã hội; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật trong lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho đơn vị. Tích cực
hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động.
b) Điển hình tiên tiến trong phong trào “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, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội hằng năm.
- Đối với cá nhân phải 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”.

3
- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức
phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.
3. Giới thiệu điển hình tiên tiến, sơ kết, tổng kết
- Hằng năm, trên cơ sở đăng ký điển hình tiên tiến của các đơn vị và cá nhân,
Thủ trưởng các đơn vị tổ chức bình xét, lựa chọn, giới thiệu biểu dương, khen
thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng vào dịp tổng kết năm và tiếp tục phát hiện,
bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đơn vị mình quản lý.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân
rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021-2025.
Tổ chức sơ kết gắn với việc sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi
đua 6 tháng đầu năm 2023.
Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân rộng các
mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 - 2025
vào Quý II năm 2025.
Nội dung sơ kết, tổng kết: Đánh giá công tác chỉ đạo, các giải pháp đã tổ
chức thực hiện xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, kết quả đạt được, hạn
chế tồn tại, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo.
Nội dung này được thể hiện cụ thể trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng
kết công tác thi đua, khen thưởng năm công tác.
Việc sơ kết, tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của
đơn vị được thực hiện cùng với sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của
ngành.
4. Tổ chức thực hiện
- Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục Thống kê căn cứ kết quả
phấn đấu của các tập thể, các cá nhân trong đơn vị những năm gần đây, đề xuất với
Cục trưởng chọn 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu để xây dựng điển hình tiên tiến
giai đoạn 2021-2025 trên mỗi lĩnh vực.
- Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục Thống kê tổ chức họp bình xét, thống
nhất chọn cụ thể:
01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu để xây dựng điển hình tiên tiến trong
phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2021-2025;
01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu để xây dựng điển hình tiên tiến trong
phong trào “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”;
Cục trưởng ban hành Quyết định chọn tập thể, cá nhân xây dựng điển hình
tiên tiến và phân công chỉ đạo thực hiện.
Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục Thống kê hướng dẫn các
tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch (đối với tập thể) và Chương trình hành động
(đối với cá nhân) phấn đấu đạt điển hình tiên tiến hàng năm và cả giai đoạn 20212025; kiểm tra đôn đốc quá trình thực hiện công tác xây dựng tập thể, cá nhân điển
hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.
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Trên đây là nội dung Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình
tiên tiến giai đoạn 2021-2025 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận. Yêu cầu Lãnh
đạo Cục, Công đoàn cơ sở Cục và các đơn vị thuộc Cục Thống kê triển khai thực
hiện Kế hoạch này./.
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