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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến 

 tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại 

hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV và Đại hội thi đua 

yêu nước toàn quốc lần thứ X, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch 

tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài 

nguyên và môi trường lần thứ IV diễn ra vào tháng 7 năm 2020 và xây dựng nhân 

rộng các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô 
hình mới, nhân tố mới trong ngành, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến 
trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 
cho mỗi tập thể, cá nhân, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường vững mạnh góp 
phần vào phát triển kinh tế -an ninh-quốc phòng giai đoạn 2016-2020 và các năm 
tiếp theo. 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường chủ động, kịp 
thời phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, toàn diện trên từng 
lĩnh vực để nêu gương, học tập và tôn vinh trong Đại hội thi đua yêu nước ngành tài 
nguyên và môi trường lần thứ IV. 

3. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng và tuyên truyền gương điển hình tiên tiến 
giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành về công tác thi đua, khen 
thưởng. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua chuyên đề tiêu biểu của Trung ương và 
của ngành như: Phong trào “ Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Hành động để 
giảm thiểu ô nhiễm và ni lông”; “hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” v..v.. 

- Tập trung tuyên truyền về những điển hình, nhân tố mới, những tập thể, cá 
nhân tiêu biểu được tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, những tấm 
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gương mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, các tập, thể cá nhân có những phát minh, sáng kiến mới và luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

2. Đối tượng tuyên truyền 

- Các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tài 
nguyên và môi trường thực sự là những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu qua các 
phong trào thi đua được tập thể suy tôn. 

- Tiêu chí chung: Gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân 
có thành tích tiêu biểu xuất sắc, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua 
tại các đơn vị; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước gắn với thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có những đóng góp quan trọng vào sự 
phát triển của cơ quan và của ngành tài nguyên và môi trường. 

a) Tuyên truyền  đối với tập thể: 

- Là những cơ quan, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao, thật sự tiêu biểu, mẫu mực về mọi mặt trên các lĩnh vực công tác được giao; là 
ngọn cờ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, luôn dẫn đầu khối, cụm thi 
đua và trong các đơn vị, được tập thể thừa nhận, mọi người suy tôn, có tác dụng cổ 
vũ, lôi cuốn các tập thể khác trong toàn ngành phấn đấu, học tập, làm theo. 

- Có sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả, vượt chỉ tiêu thi đua trong thực hiện 
nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Là mô hình mới, dẫn đầu phong trào nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học công nghệ, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích của tập 
thể, cá nhân áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả trên các mặt công tác của Bộ. 

- Nội bộ đoàn kết, thống nhất, gương mẫu trong chấp hành đường lối, chủ 
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan. Tổ chức 
đảng đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

b) Tuyên truyền đối với cá nhân: 

- Là những cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tiêu biểu, có phẩm 
chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn giỏi, năng động, sáng tạo, có 
tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có lối sống trong sạch, lành 
mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất, chất lượng cao.  

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ; 
có giải pháp công tác hoặc áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác, tăng năng suất lao động, sáng tạo, lập được thành tích xuất sắc 
trong công tác. 

- Gương mẫu đi đầu trong chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan. Hàng năm 
được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. 

3. Các bước tiến hành 

- Tháng 01 năm 2020 (nhân dịp xét thi đua năm 2019) các đơn vị bình xét, 
công nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; công nhận Danh hiệu “Chiến sỹ 
thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua Ngành”, hoặc “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và từ 
đó xác định một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nuôi dưỡng để tuyên truyền 
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tại Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở, qua đó giới thiệu, đề nghị tuyên 
truyền tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV.  

- Việc xét, công nhận các điển hình tiên tiến để tuyên truyền và nhân rộng 
phải đảm bảo chặt chẽ, xứng đáng, được các tập thể thừa nhận.  

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến, 
học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến tại đơn vị và phát động phong trào thi 
đua noi gương, học tập, làm theo, thi đua, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến. 

4. Thời gian thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến tại 
Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV bắt đầu từ 
tháng 01 năm 2020. Đăng ký gương điển hình về Bộ trong quý I, quý II năm 2020. 

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Các đơn vị được sử dụng Quỹ thi đua, khen 
thưởng để chi cho Kế hoạch tuyên truyền điển hình tiên tiến từ nay tới khi tổ chức 
Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV và các giai 
đoạn tiếp theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường có trách 
nhiệm phổ biến kế hoạch này đến công chức, viên chức người lao động trong đơn 
vị; căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình và kết quả thực hiện các phong 
trào thi đua, mỗi tháng, mỗi quý các đơn vị lựa chọn giới thiệu, đăng ký gương 
điển hình để biểu dương tại đơn vị và lựa chọn gửi về Bộ để tuyên truyền trong 
toàn ngành (có mẫu đăng ký kèm theo). 

2. Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;  
Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; Cổng thông tin điện tử Bộ có 
trách nhiệm tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến khi được cung cấp số liệu. 

3. Giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền hướng dẫn, đôn đốc 
kiểm tra, tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng thi đua - Khen 
thưởng Bộ và Lãnh đạo Bộ theo quy định. 

 Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua 

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền), điện thoại: 024.3795.6868 máy lẻ 

1714 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐTĐKT Trung ương (để báo cáo);  

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Ban TĐKT Trung ương (để báo cáo); 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, TĐKTTT. Thi 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Lê Công Thành 
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