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KẾ HOẠCH 
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến 

Ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ Chỉ thị số 4391/CT-UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện về 
việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện Cần Giuộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Kế hoạch 2865/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện Cần 
Giuộc về việc Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến huyện Cần Giuộc, giai đoạn 
2022-2025;

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân 
rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào dạy và học tại các trường trên địa 
bàn huyện Cần Giuộc;

Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân điển 
hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2022-2025 với các nội dung 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động 

trong Ngành Giáo dục và Đào tạo về ý nghĩa và hiệu quả của việc xây dựng và 
nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, 
đông viên các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây 
dựng đơn vị vững mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị 
của Ngành trong tình hình mới.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống 
thi đua yêu nước gắn vời việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 
năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cah1 Hồ Chí Minh”. Xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có 
thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen 
thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn 
ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Yêu cầu
- Công tác xây dựng, nhân rộng phải gắn với các phong trào thi đua của 

Ngành, có kế hoạch, tiêu chí rõ ràng; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi 
đua gắn với biểu dương, tôn vinh kịp thời nhằm tạo sức lan tỏa, tác động tích 
cực đối với đơn vị và cộng đồng xã hội.
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- Các đơn vị lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến, tiêu biểu, đồng thời 
tạo điều kiện để gương điển hình tiên tiến tỏa sáng, phát triển nhằm cổ vũ, 
động viên, khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo trong xã hội. Việc lưa chọn 
điển hình phải có tính tiêu biểu, nhưng đồng thời phù hợp với đặc điểm, tính 
chất, nhiệm vụ của từng đơn vị để mọi người có thể học tập, làm theo.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ XÂY DỰNG VÀ NHÂN 
RỘNG

1. Nội dung
- Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi 

đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, phát hiện, lựa chọn những mô 
hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc trong học tập, công tác; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào 
thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; có 
tinh thần tương thân, tương ái,; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, 
góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

- Coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc xây dựng điển hình tiên 
tiến; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách và mô trường thuận lợi 
để các tập thể, cá nhân điển hình thực hiện và thể hiện vai trò của mình.

- Xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể cá nhân phù hợp với 
đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng đơn vị. Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên 
tiến toàn diện và điển tình tiên tiến trên một số mặt công tác; lồng ghép với nội 
dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào 
thi đua và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính chất, hiệu quả, xác định 
khả năng của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi đơn vị, từ đó 
rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, 
thiếu sót, kịp thời có biên pháp giúp đỡ để điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện, 
tiếp tục duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.

Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả của các điển hình trong mỗi giai đoạn, để 
kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, đồng thời lựa chọn những mô 
hình thật sự xuất sắc, tiêu biểu, tổ chức tôn vinh, khen thương và nhân rộng các 
mô hình trong phạm vi toàn ngành.

Tuyên truyền sâu, rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình 
tiên tiến. Tiếp tục đổi mới, nhân rộngnhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi 
mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến 
theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của đơn vi và yêu cầu nhiệm vụ chính 
trị mới.

2. Đối tượng
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Các tập thể, cá nhân, tiêu biểu là những nhân tố mới, những điển hình xuất 
sắc, tiêu biểu trong các phòng trào thia đua; được tập thể thừa nhận, suy tôn, có 
tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương.

3. Tiêu chí xây dựng
3.1 Đối với tập thể: là điển hình tiên tiến về chất lượng Giáo dục và Đào 

tạo được biểu dương, khen thưởng là tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc 
trong số những tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Cơ sở vật chất sạch sẽ, khang trang, không ngừng được nâng cấp, có 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, áp dụng công nghệ mới để nâng 
cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; tập thể đoàn kết, tích cực 
hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động. Đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý có năng lực, tận tâm với nghề, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng 
cao của xã hội, thực sự là môi trường thân thiện, học sinh tích cực; tổ chức 
Đảng, đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị được đánh giá xếp 
loại hoàn thành xuất sắc niệm vụ.

- Tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua các phong trào thi đua yêu nước.

- Chăm lo đời sống các thành viên trong tập thể và tích cực tham gia các 
hoạt động xã hội, từ thiện.

3.2 Đối với cá nhân: là điển hình tiên tiến được biểu dương, khe 
thưởng là cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân đạt 
các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn 
luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập, lao động, công tác tại đơn vị.

Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, thực hiện tốt phong trào 
thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, gắng với cuộc vận động “Mỗi thầy, 
cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tâm huyết với nghề sư phạm và có 
nhiều cống hiến cho Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc; năng động 
sáng tạo, có niều sáng kiến, giải pháp hữu ích, đạt thành tích tiêu biểu trong công 
tác, học tập, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, lao động tích cực, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác; đạt thành tích cao trong acc1 kỳ thi các cấp; có 
tinh thần tương thân tương ái; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. 
Đối với cá nhân là người đứng đầu đơn vị, phải gắn với tiêu chí điển hình của 
đơn vị đó; đổi mới trong phương thức lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin, gắn kết tập thể cùng đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, được đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI, KINH PHÍ, TỔ CHỨC THỰC 
HIỆN

1. Phương thức triển khai 
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Căn cứ Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trực 
thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai tại đơn vị; đồng thời căn cứ tiêu chí đển 
hình tiên tiến, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện và lựa 
chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến.

Hằng năm trên cơ sở đăng ký các mô hình, gương điển hình tiên tiến, các 
đơn vị xem xét biểu dương, khen thưởng vào dịp sơ kết học kỳ I, tổng kết năm 
học và tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng điển hình, quan tâm 
theo dõi, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong tổ chức các phong trào thi 
đua,  những vấn đề phát sinh để diều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với 
tình hình thực tế tại đơn vị.

Thời gian tổ chức sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng 
gương điển hình tiên tiến và biểu dương khen thưởng 02 năm/lần (trong Quý 1 
năm 2023)

Quý I năm 2025, tổ chức đánh giá, tổng kết công tác xây dựng và nhân 
rộng gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại Hội nghị điển 
hình tiên tiến 05 năm và lựa chọn giới thiệu điển hình tiên tiến  tiêu biểu tham dự 
Đại hội thia đua yêu nước huyện Cần Giuộc giai đoạn 2021 – 2025. 

2. Kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện từ dự toán của đơn vị và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác.
3. Tổ chức thực hiện
Các trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai tại đơn vị; 

đồng thời lập danh sách đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến và phát động thi 
đua sát với tình hình thực tế tại đơn vị, có chỉ tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm của đơn vị. Kế hoạch gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất 
ngày 25 tháng 10 năm 2022.

Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến và nghe 
điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay đạt thành 
tích trong thực hiện phong trào thi đua.

Trên đây là kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục 
và Đào tạo huyện Cần Giuôc giai đoạn 2022-2025; yêu cầu các thành viên cơ 
quan, hiệu trưởng các trường trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- TP, PTP;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TV.HĐ TĐ-KT huyện;
- Các trường trực thuộc;

  - Lưu: VT. TĐ.

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Bá Tuệ
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UBND HUYỆN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            …………..                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIÊN NĂM  20…

STT Họ và tên Năm sinh Đơn vị Tóm tắc mô hình, gương điển 
hình trong lĩnh vực …

Thủ trưởng đơn vị
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