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K� HO�CH 

xây d�ng, c�ng c�, nâng cao ch�t l��ng và nhân r�ng mô hình,  
�i�n hình tiên ti�n trong h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c,  

phong cách H� Chí Minh giai �o�n 2021 - 2025 
----- 

 

Th�c hi�n Ngh� quy�t ��i h�i ��ng b� huy�n Ti�u C�n l�n th� X; Các 
Ch��ng trình hành ��ng c�a Huy�n �y th�c hi�n Ngh� quy�t ��i h�i ��i bi�u toàn 
qu�c l�n th� XIII; Ngh� quy�t ��i h�i T�nh l�n th� XI; Ngh� quy�t ��i h�i huy�n 
l�n th� X, nhi�m k� 2020 – 2025;  K� ho�ch s� 51-KH/HU, ngày 19/10/2021 c�a 
Ban Th��ng v� Huy�n �y v� th�c hi�n K�t lu�n s� 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 
c�a B� Chính tr� v� ti�p t�c th�c hi�n Ch� th� s� 05-CT/TW c�a B� Chính tr� “v� 
��y m�nh h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� Chí Minh”. 

C�n c� K� ho�ch s� 41-KH/TU, ngày 14/12/2021 c�a Ban Th��ng v� 
T�nh �y “v� vi�c xây d�ng, c�ng c�, nâng cao ch�t l��ng và nhân r�ng các mô 
hình, �i�n hình tiên ti�n trong h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong 
cách H� Chí Minh”. Ban Th��ng v� Huy�n �y xây d�ng K� ho�ch tri�n khai, 
th�c hi�n trên ��a bàn huy�n Ti�u C�n giai �o�n 2021 - 2025, v�i các n�i dung 
c� th� nh� sau: 

I- M�C �ÍCH, YÊU C�U 

1. M�c �ích 

- Nh�m nâng cao v� nh�n th�c, t�o s� chuy�n bi�n trong hành ��ng c�a cán 
b�, ��ng viên, công ch�c, viên ch�c, ng��i lao ��ng; �oàn viên, h�i viên các �oàn 
th� và Nhân dân trong toàn huy�n v� ý ngh�a và t�m quan tr�ng c�a vi�c xây d�ng, 
c�ng c�, nâng cao ch�t l��ng và nhân r�ng, �i�n hình mô hình tiên ti�n trong h�c 
t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách c�a Bác; góp ph�n th�c hi�n th�ng 
l�i Ngh� quy�t ��i h�i XIII c�a ��ng và Ngh� quy�t ��i h�i ��ng b� các c�p 
trong huy�n, nhi�m k� 2020 - 2025.  

- Giúp c�p �y, chính quy�n, M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th� chính tr� - xã 
h�i, H�i qu�n chúng xác ��nh rõ h�n mô hình h�c t�p và làm theo Bác. ��ng th�i, 
có c� s� ti�p t�c phát huy nh�ng mô hình hi�u qu� tiêu bi�u, cách làm hay, sáng 
t�o trong h�c t�p và làm theo Bác trong th�i gian t�i �úng ý ngh�a, t�m quan tr�ng, 
t�o s� lan t�a trong toàn xã h�i. 

- Trên c� s� xây d�ng, c�ng c�, nâng cao ch�t l��ng và nhân r�ng, �i�n hình 
mô hình tiên ti�n trong h�c t�p và làm theo Bác, các c� quan, ��n v�, xã, th� tr�n 
trên ��a bàn huy�n xem xét nêu g��ng �i�n hình, bi�u d��ng, khen th��ng t�p th�, 
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cá nhân tiêu bi�u trong h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� Chí 
Minh trên các l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i. 

2. Yêu c�u 

- Vi�c xây d�ng, c�ng c�, nâng cao ch�t l��ng mô hình, �i�n hình ph�i có 
tiêu chí xác ��nh, s� phù h�p, có c� s� khoa h�c, d� hi�u, d� làm, có s�c lan t�a 
r�ng rãi trong xã h�i, ��c bi�t ph�i th� hi�n ���c n�i dung, hình th�c, cách th�c 
hi�n vi�c h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� Chí Minh, �� phân 
bi�t rõ mô hình, �i�n hình h�c t�p và làm theo Bác v�i các mô hình, �i�n hình c�a 
các phong trào thi �ua khác.  

- Các c�p �y, chính quy�n, M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th� chính tr� - xã 
h�i, H�i qu�n chúng ph�i ch� ��ng, quy�t li�t trong lãnh ��o, ch� ��o xây d�ng, 
c�ng c�, nâng cao ch�t l��ng và nhân r�ng các mô hình hi�u qu�, �i�n hình tiêu 
bi�u g�n v�i các phong trào thi �ua yêu n��c; làm cho các t�p th�, cá nhân nh�n 
th�c ��y �� n�i dung h�c t�p, t� giác ��ng ký làm theo Bác, tích c�c th�c hi�n mô 
hình ��t k�t qu�, hi�u qu� cao trên các l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i. 

- Ban Tuyên giáo Huy�n �y tích c�c, ch� ��ng trong nghiên c�u, �� xu�t Ban 
Th��ng v� Huy�n �y ��i m�i n�i dung, hình th�c �� vi�c h�c t�p và làm theo Bác 
c�a các t�p th� và cá nhân ngày càng th�c ch�t hi�u qu�, góp ph�n hoàn thành 
nhi�m v� chính tr� hàng n�m và c� nhi�m k�. 

II- N�I DUNG TH�C HI�N 

Các c�p �y, chính quy�n, M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th� chính tr� - xã h�i 
c�n c� n�i dung chuyên �� hàng n�m v� t� t��ng, ��o ��c, phong cách c�a H� Chí 
Minh ch� ��o xây d�ng, c�ng c�, nâng cao ch�t l��ng và nhân r�ng mô hình, �i�n 
hình, có kh� thi cao, h��ng vào th�c hi�n nhi�m v� chính tr�, gi�i quy�t v�n �� m�i 
phát sinh, phát huy nhân t� tích c�c cho phát tri�n kinh t�, v�n hóa, xã h�i, an ninh 
chính tr� - tr�t t� an toàn xã h�i và xây d�ng ��ng, h� th�ng chính tr�. Trong �ó, 
��c bi�t chú tr�ng ��n các nhóm mô hình, �i�n hình nh� sau: 

1. Nhóm mô hình v�n d�ng t� t��ng H� Chí Minh v� xây d�ng t� ch�c 
c� s� ��ng, xây d�ng h� th�ng chính tr� trong s�ch, v�ng m�nh, n�i b�t là ti�p 
t�c ��u tranh ng�n ch�n, ��y lùi s� suy thoái v� t� t��ng chính tr�, ��o ��c, l�i 
s�ng, b�o v� v�ng ch�c n�n t�ng t� t��ng c�a ��ng C�ng s�n Vi�t Nam; phòng, 
ch�ng tham nh�ng, lãng phí, tiêu c�c; s�p x�p t� ch�c b� máy g�n v�i tinh gi�n 
biên ch� c�a h� th�ng chính tr�; t�ng c��ng ��i m�i công tác cán b�, ki�m soát 
ch�c ch� trong th�c thi ch�c n�ng, nhi�m v� ���c giao; th�c hi�n t�t quy trình 
công tác cán b�, ng�n ch�n tình tr�ng ch�y ch�c, ch�y quy ho�ch, b� nhi�m,…; 
công tác ki�m tra, giám sát, k� lu�t ��ng, x� lý nghiêm nh�ng t� ch�c ��ng và cán 
b�, ��ng viên vi ph�m, “không có vùng c�m”, “không có ngo�i l�” nh�m ti�p t�c 
c�ng c�, t�ng c��ng ni�m tin c�a Nhân dân ��i v�i s� lãnh ��o c�a ��ng và s� 
qu�n lý c�a Nhà n��c.  

2. Nhóm mô hình c�i cách th� t�c hành chính, v�n d�ng và th�c hi�n vi�c 
làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� Chí Minh v� h�t lòng, h�t s�c ph�ng 
s� T� qu�c, ph�c v� Nhân dân, th�t s� g�n dân, sát dân, hi�u dân và l�ng nghe ý 
ki�n c�a Nhân dân; xây d�ng n�n hành chính vì dân ph�c v�, nâng cao ch�t l��ng 
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ph�c v� nhân dân; làm theo quan �i�m c�a Ch� t�ch H� Chí Minh v� phát huy 
quy�n làm ch� c�a Nhân dân, xây d�ng Nhà n��c th�t s� c�a dân, do dân, vì dân. 

3. Nhóm mô hình h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� 
Chí Minh v� th�c hi�n t�t công tác tuyên truy�n, giáo d�c, v�n ��ng nhân dân 
trong phát tri�n kinh t� - xã h�i, v�n ��ng Nhân dân tham gia phát tri�n kinh t� - 
xã h�i; tham gia t�t các phong trào thi �ua yêu n��c, khai thác t�t ti�m n�ng và l�i 
th�, huy ��ng và s� d�ng có hi�u qu� các ngu�n l�c trong và ngoài huy�n, góp 
ph�n xây d�ng huy�n Ti�u C�n hoàn thành các tiêu chí huy�n Nông thôn m�i nâng 
cao và tr� thành th� xã tr�c thu�c t�nh n�m 2025; kh�i d�y ni�m t� hào v� truy�n 
th�ng c�a quê h��ng, ý chí khát v�ng v��n lên, phát huy n�i l�c, v��t qua khó 
kh�n, th� thách c�a cán b�, ��ng viên và c�a toàn dân, �� cùng nhau n� l�c, ph�n 
��u th�c hi�n th�ng l�i m�i nhi�m v� cách m�ng trong giai �o�n hi�n nay. 

4. Nhóm mô hình v� nâng cao ý th�c trách nhi�m c�a cán b�, ��ng viên; 
xây d�ng ��i ng� cán b�, ��ng viên dám ngh�, dám làm, dám ch�u trách 
nhi�m, dám ��i m�i sáng t�o, dám ���ng ��u v�i khó kh�n, thách th�c vì l�i 
ích chung; g��ng m�u trong công tác phòng, ch�ng tham nh�ng, tiêu c�c h�c 
t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� Chí Minh v� tính tích c�c, t� 
giác trong th�c hi�n nhi�m v� ���c giao, b�t k� vi�c to hay nh�, khó hay d� c�ng 
ph�i �em c� tinh th�n, trách nhi�m, ngu�n l�c s�n có �� th�c hi�n cho ��n n�i, ��n 
ch�n, dám ngh�, dám làm, ch� ��ng sáng t�o, ��t phá trong th�c hi�n nhi�m v� 
chính tr� c�a ��a ph��ng, c� quan, ��n v� và nhi�m v� ���c phân công ph� trách. 

5. Nhóm mô hình h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� 
Chí Minh v� th�c hành ti�t ki�m, xây d�ng kh�i ��i �oàn k�t toàn dân t�c, 
ti�p t�c phát huy cao �� nh�ng truy�n th�ng quí báu c�a dân t�c, lòng yêu n��c, 
�oàn k�t, tinh th�n t��ng thân, t��ng ái, yêu th��ng, quí tr�ng con ng��i, gi� 
v�ng tình làng ngh�a xóm, giúp �� nhau trong lao ��ng, s�n xu�t, h�c t�p, công tác 
và trong cu�c s�ng; tích c�c trong các ho�t ��ng t� thi�n, nhân ��o, tham gia làm 
m�i �i�u t�t có s�c lan t�a trong xã h�i góp ph�n cùng c�p �y, chính quy�n th�c 
hi�n các m�c tiêu, nhi�m v� phát tri�n kinh t� - xã h�i. 

6. Nhóm mô hình h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� 
Chí Minh v� th�c hi�n công tác ��m b�o an ninh chính tr� - tr�t t� an toàn xã 
h�i, ti�p t�c nghiên c�u, ch� ��ng ph�i h�p v�i các c� quan ch�c n�ng th�c hi�n 
t�t công tác n�m ch�c, k�p th�i tình hình v� an ninh chính tr�, tr�t t� an toàn xã h�i, 
tâm tr�ng, d� lu�n xã h�i, nh�t là trên không gian m�ng Internet, trong dân t�c, tôn 
giáo, tuy�t ��i không �� x�y ra �i�m nóng �� k� x�u l�i d�ng kích ��ng, ch�ng 
phá; ch� ��ng n�m ch�c tình hình, không �� b� ��ng b�t ng� trong m�i tình hu�ng. 

III- T� CH�C TH�C HI�N 

1. Các ��ng b�, chi b� tr�c thu�c Huy�n �y xây d�ng k� ho�ch tri�n khai 
quán tri�t và t� ch�c th�c hi�n vi�c xây d�ng, c�ng c� nâng cao ch�t l��ng và 
nhân r�ng các mô hình, �i�n hình tiên ti�n trong h�c t�p và làm theo Bác trên các 
l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i. M�i ��ng b�, chi b� tr�c thu�c Huy�n �y xây 
d�ng ít nh�t 01 (m�t) mô hình h�c t�p và làm theo Bác (riêng ��i v�i các ��ng 
b� ch� ��o các chi b� tr�c thu�c xây d�ng ít nh�t 01 (m�t) mô hình h�c t�p và làm 
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theo Bác). ��nh k� hàng n�m s� k�t, t�ng k�t, bi�u d��ng, khen th��ng mô hình, 
�i�n hình hi�u qu�, rút kinh nghi�m công tác lãnh ��o, ch� ��o xây d�ng, c�ng c� 
nâng cao ch�t l��ng và nhân r�ng các mô hình, �i�n hình.  

2. Ban Dân v�n Huy�n �y, �y ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam huy�n và các 
�oàn th� chính tr� - xã h�i, H�i qu�n chúng huy�n tri�n khai, phát ��ng sâu r�ng 
trong �oàn viên, h�i viên và qu�n chúng nhân dân, ch� ��ng phát huy vai trò ch� 
th�, tích c�c tham gia h��ng �ng và ph�i h�p ch�t ch� v�i các c� quan, ��n v�, xã, 
th� tr�n trong vi�c tri�n khai, t� ch�c th�c hi�n K� ho�ch xây d�ng, c�ng c� nâng 
cao ch�t l��ng và nhân r�ng mô hình, �i�n hình tiên ti�n trong h�c t�p và làm theo 
Bác phù h�p v�i t�ng ��ng b�, chi b�, c� quan, ��n v�. 

3. Giao Ban Tuyên giáo Huy�n �y (c� quan giúp vi�c Ban Th��ng v� Huy�n 
�y v� th�c hi�n Ch� th� 05-CT/TW c�a B� Chính tr�). 

- C� th� hóa H��ng d�n c�a Ban Tuyên giáo T�nh �y v� tiêu chí c�a các mô 
hình, �i�n hình và cách th�c th�c hi�n trên ��a bàn huy�n phù h�p v�i �i�u ki�n th�c 
t�; th��ng xuyên theo dõi, kh�o sát, ki�m tra �ánh giá ch�t l��ng các mô hình � các 
c� quan, ��n v�, xã, th� tr�n; t� ch�c h�c t�p �� rút kinh nghi�m, nhân r�ng nh�ng 
cách làm hay, vi�c làm có hi�u qu�, nh�m ti�p t�c ��a vi�c h�c t�p và làm theo t� 
t��ng, ��o ��c, phong cách c�a Bác tr� thành công vi�c th��ng xuyên và sâu r�ng 
h�n n�a trong toàn h� th�ng chính tr� và trên các l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i. ��nh 
k� hàng n�m tham m�u Ban Th��ng v� Huy�n �y s�, t�ng k�t theo quy ��nh. 

- K�p th�i ��nh h��ng �� các c� quan thông tin, tuyên truy�n c�a huy�n, ��i 
ng� báo cáo viên, tuyên truy�n viên trên ��a bàn huy�n ��y m�nh tuyên truy�n n�i 
dung, ý ngh�a c�a vi�c xây d�ng, c�ng c� nhân r�ng mô hình, �i�n hình tiên ti�n 
trong h�c t�p và làm theo Bác. Gi�i thi�u nh�ng cách làm hay, nh�ng mô hình 
hi�u qu�, sáng t�o, có s�c lan t�a �� m�i ng��i tham kh�o, h�c t�p, làm theo. 

- Ph�i h�p v�i C� quan T� ch�c – N�i v� huy�n tham m�u Ban Th��ng v� 
Huy�n �y xét bi�u d��ng, khen th��ng các mô hình c�a t�p th�, cá nhân tiêu bi�u, 
�i�n hình trong h�c t�p và làm theo t� t��ng, ��o ��c, phong cách H� Chí Minh 
hàng n�m. 

Quá trình t� ch�c th�c hi�n n�u có khó kh�n, v��ng m�c, k�p th�i báo cáo 
Th��ng tr�c Huy�n �y (qua Ban Tuyên giáo Huy�n �y) �� ��nh h��ng ch� ��o 
k�p th�i. 

 

  N�i nh�n:  
- Th��ng tr�c T�nh �y,                                                                       
- Ban Tuyên giáo T�nh �y, 
- Các ��ng chí UVBCH ��ng b� huy�n, 
- Các ��ng b�, chi b� tr�c thu�c Huy�n �y, 
- Các c� quan, phòng, ban, ngành,  
   �oàn th� chính tr� - xã h�i, H�i ��c thù huy�n, 
- Ban Tuyên giáo Huy�n �y, 
- L�u V�n phòng. 

T/M BAN TH��NG V� 
BÍ TH� 

 
 
 
 
 
 

Nguy�n V�n Ph��ng 
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