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UBND TỈNH  BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

   Số:          /KH-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

   Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày      tháng 6 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,  

các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiến tiến giai 

đoạn 2016 – 2020; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình 

mới, nhân tố mới năm 2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước 

về thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò tác 

dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc 

nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào 

thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Kế 

hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng đại hội thi 

đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiến tới đại hội thi 

đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đại hội Đảng toàn quốc thứ XIII và các ngày 

lễ lớn trong năm 2020; 

2. Yêu cầu 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn 

những điển hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các 

lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân 

rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương, thi đua học tập các 

điển hình tiên tiến.  

- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, sơ kết và nhân rộng điển hình 

tiên tiến, để rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện 

các phong trào thi đua; xây dựng và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất 

lượng công tác thi đua, khen thưởng. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền: 

- Tiếp tục tuyên truyền sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua 

ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa 

XI; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh về thực hiện 
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Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công 

tác thi đua, khen thưởng, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường hơn 

nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền đối với công tác thi đua khen thưởng;  

- Tuyên truyền các phong trào thi đua do Trung ương, Tỉnh phát động: 

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển 

kinh tế, xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh 

lần thứ V, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiến tới đại hội thi đua yêu nước 

toàn quốc lần thứ X, đại hội Đảng toàn quốc thứ XIII và các ngày lễ lớn trong 

năm 2020; các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị: 

phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía 

sau”; phong trào thi đua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” 

phong trào thi đua chuyên đề “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, 

tổ chức và doanh nghiệp”, Phong trào  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”;…. 

 - Tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; các điển hình, mô hình tiên 

tiến, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập, công tác tại các phòng chuyên 

môn và các cơ quan, đơn vị. 

          2. Công tác phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, mô 

hình mới, nhân tố mới tiêu biểu: 

Tiếp tục lựa chọn các điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực: Gương người 

tốt, việc tốt, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua,… để tuyên truyền, 

nêu gương, nhân rộng các điển hình. 

a) Đối tượng: 

Tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của các phòng, đơn vị là 

những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua. 

 b) Tiêu chí chung: 

 - Những điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, công tác, có sáng tạo, sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ 

cao; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, 

gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; có tinh thần tương thân 

tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã 

hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 

- Các gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân đang lao động, 

công tác ở các lĩnh vực trọng yếu, độc hại, nguy hiểm đã có thành tích vượt khó; 

tập thể, cá nhân từ yếu kém vươn lên, đạt nhiều thành tích nổi bật. 

c) Lựa chọn điển hình tiên tiến, mô hình mới trên các lĩnh vực: 
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Trên cơ sở kết quả các phong trào thi đua năm 2020 và tình hình thực tế 

các phòng, đơn vị lựa chọn điển hình tiêu biểu; chủ yếu tập trung lựa chọn điển 

hình là cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, vượt khó vươn lên trong đời 

sống, các gương sáng về xây dựng Đảng, đoàn thể, điển hình trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; … 

3. Hình thức tuyên truyền: 

- Thường xuyên tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển 

hình tiên tiến trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; giới thiệu các 

gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay của ngành, lĩnh vực 

với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở để tuyên truyền. 

- Trao đổi, giao lưu với các điển hình tiên tiến thông qua các hình thức tọa 

đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đồng thời, bố trí để các điển hình 

báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực 

hiện phong trào thi đua để học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này căn cứ vào tình hình thực tế của đơn 

vị xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền đến công chức, viên chức và người 

lao động biết thực hiện. 

2- Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện và báo 

cáo Sở Nội vụ (qua Ban TĐKT tỉnh) khi có yêu cầu. 

 Trên đây là kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các 

điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội./. 

 

 

 

 

  

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT tỉnh ; 

- Khối trưởng Khối VII; 

- Lãnh đạo sở;  

- Các phòng chuyên môn sở (t/h); 

- Các đơn vị trực thuộc  (t/h); 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Danh 
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