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UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 133

/KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021 - 2025
Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số
34-CT/TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác
thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND
tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa
bàn tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Phú Yên về Kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 2025; nhằm phát huy kết quả đạt được sau Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú
Yên lần thứ V, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phú Yên xây dựng Kế hoạch Xây
dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021 – 2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Xác định vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng,
tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi
mới nội dung, phương pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua
trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay; xem đây là một trong những yếu tố
quan trọng, có tác dụng nêu gương, động viên công chức, viên chức, nhân viên
và người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, tạo
nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, để phong trào thi đua trở thành động lực
mạnh mẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị
vững mạnh, góp phần thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh,
quốc phòng của tỉnh.
2. Các đơn vị, trường học chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được
những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền,
phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học
tập nhân rộng trong toàn ngành GDĐT.
3. Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên
tiến, rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác
khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến;
tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
nhằm thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 30/5/2014 của Tỉnh ủy và Kế
hoạch số 120/KH-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực
hiện Chỉ thị số 34-CT/TW “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.
4. Các đơn vị, trường học, các tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị
cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ
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thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Công
tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến
phải có tác dụng nêu gương, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, tránh phô trương hình
thức.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
Các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục, các tập thể, cá nhân trong ngành
Giáo dục và Đào tạo, là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu;
những ý tưởng sáng tạo qua các phong trào thi đua có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn,
nêu gương; được tập thể thừa nhận, mọi người suy tôn.
2. Tiêu chí chung
Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành
tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào
tạo; là nhân tố nổi bật, 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 tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có
tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đối tượng khác cùng phát triển; tích
cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học lớn mạnh, góp phần thực hiện
tốt công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.
Điển hình tiên tiến là các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tích cực
đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, có minh chứng, sản phẩm cụ thể, hiệu quả,
đem lại lợi ích thiết thực, được đồng nghiệp, bạn bè, xã hội tôn vinh, học tập làm
theo.
3. Tiêu chí mô hình, gương điển hình cụ thể ở lĩnh vực Giáo dục và Đào
tạo
Các tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục, đào tạo phát huy hiệu quả trong
công tác dạy và học; chất lượng giáo dục ngày càng tăng (giáo viên giỏi các cấp,
học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao; xây dựng Trường, lớp học xanh sạch đẹp và an toàn,
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,…); triển khai mô hình trẻ đến trường “Mỗi
ngày đến trường là một ngày vui” đạt hiệu quả, các mô hình về phòng, chống bạo
lực học đường, về giáo dục kỹ năng sống, về công tác chủ nhiệm lớp trong phong
trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở các cấp học;
phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Phú Yên thi đua thực hiện văn
hóa công sở”; các mô hình về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
và học; mô hình về dạy học trực tuyến,…; phát động và thực hiện có hiệu quả
các phong trào thi đua thiết thực của ngành giáo dục như: phong trào thi đua
“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua
“Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập”; cuộc vận động “Mỗi cán bộ,
giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó
khăn hoặc học yếu”… gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm giúp đỡ các em học sinh vượt qua khó khăn đạt
nhiều thành tích cao trong học tập; xây dựng tập thể đoàn kết cùng hành động;
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phân loại cuối năm cơ quan, trường học phải đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh
trật tự,..
III. QUY TRÌNH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2023
1.1. Xây dựng kế hoạch, phát hiện, lựa chọn, đăng ký mô hình, gương điển
hình tiên tiến để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến cả giai đoạn 2021-2025
Trong giai đoạn 2021-2023, các đơn vị, trường học, các tập thể, cá nhân căn
cứ tiêu chí, tiêu chuẩn về mô hình, gương điển hình, căn cứ kết quả thực hiện các
phong trào thi đua tiếp tục phát hiện và lựa chọn mỗi đơn vị ít nhất 01 mô hình,
điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị mình và gửi danh sách đăng ký về
Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành (Phòng Tổ chức cán bộ Sở
GDĐT).
1.2. Công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến
- Trên cơ sở các gương điển hình đã phát hiện và lựa chọn, đăng ký với cơ
quan cấp trên, các đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên
tiến. Trong kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, các hoạt động bồi
dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn, công tác biểu
dương khen thưởng gương điển hình; chế độ thông tin báo cáo.
- Hằng năm, thủ trưởng các đơn vị xem xét biểu dương, khen thưởng vào
dịp tổng kết năm học và tiếp tục bồi dưỡng nhân rộng.
1.3. Sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển
hình, biểu dương khen thưởng (năm 2023)
Thủ trưởng các đơn vị tiến hành tổ chức sơ kết, đánh giá công tác phát hiện,
bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong dịp Kỷ niệm
75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/194811/6/2023).
Thường trực Thi đua, Khen thưởng ngành tham mưu hướng dẫn cụ thể về
khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Sở GDĐT
trong dịp kỷ niệm này.
2. Giai đoạn 2 từ năm 2023 – 2025
2.1. Các trường học, đơn vị tiếp tục lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế
hoạch đã xây dựng, bổ sung các nhân tố mới, điển hình mới, nhằm đảm bảo
thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra
- Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng điển hình; quan tâm
theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình, điển hình mới trong các
phong trào thi đua, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, những vấn đề nảy sinh để
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan,
đơn vị.
- Tập trung xây dựng nhân rộng mô hình tập thể điển hình tiên tiến toàn
diện.
- Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến, giới thiệu về
những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt
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trước hết tại đơn vị và được lựa chọn giới thiệu trên trang thông tin điện tử của
đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người nghiên cứu, học
tập làm theo.
- 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 đạt hiệu quả,
đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua để chọn lọc, áp dụng theo điều
kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.
2.2. Tổ chức đánh giá, tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và
nhân rộng gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong Hội nghị điển hình tiên tiến
của cơ quan, đơn vị vào năm 2025
Các đơn vị lựa chọn, giới thiệu điển hình tiêu biểu, xuất sắc tham dự, biểu
dương, khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn
2021-2025; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ VI, giai đoạn 2021 2025.
Sở GDĐT sẽ tổ chức tổng kết thực hiện kế hoạch xây dựng và nhân rộng
điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 của ngành vào năm 2025.
3. Kinh phí thực hiện
Từ nguồn kinh phí trích 20% trong quỹ thi đua, khen thưởng của từng cấp,
từng đơn vị, địa phương để chi công tác biểu dương, khen thưởng, chi công
chức, viên chức đi thực hiện các nội dung trên, theo quy định tại khoản 4 Điều
16 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh ban hành
quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh được sửa đổi, bổ sung
tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của
UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có văn bản thay thế thì
thực hiện theo văn bản mới.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị, trường học trong toàn ngành Giáo dục
và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc phát hiện, bồi dưỡng,
xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025.
- Kế hoạch và danh sách đăng ký số lượng, nội dung xây dựng điển hình
tiên tiến của đơn vị (theo mẫu) gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng ngành (qua Email: nguyenthanhhoang@phuyen.edu.vn) trước ngày
20/5/2021. Riêng khối Phòng GDĐT thì đăng ký số lượng và nội dung xây dựng
điển hình tiên tiến của đơn vị gửi về huyện.
- Tập trung xây dựng và lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến; làm tốt
công tác tuyên truyền giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng; bên cạnh
những điển hình tiên tiến đã có cần chú trọng việc phát hiện các điển hình và
nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước được quần
chúng, tập thể suy tôn để kịp thời biểu dương khen thưởng và bổ sung vào kế
hoạch nhân rộng điển hình, đồng thời báo cáo về Sở để tổng hợp gửi UBND
tỉnh.
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- Hằng năm (trước ngày 30/11) vào dịp tổng kết năm, khối thi đua trực
thuộc Sở được xét chọn ít nhất 02 điển hình tiên tiến gửi về Sở để tổng hợp,
trình cấp có thẩm quyền xem xét, biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị tổng kết
công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.
2. Trưởng, phó cụm thi đua hằng năm xây dựng tiêu chí thi đua thực hiện
nội dung Kế hoạch này vào hoạt động chung của Cụm để đánh giá.
3. Giao Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các phòng chức năng, nghiệp
vụ Sở GDĐT hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch
này; tổ chức sơ tổng kết nội dung xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng
các điển hình tiên tiến trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tổng hợp
kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học, cơ sở
giáo dục, các cụm thi đua trong toàn ngành nghiêm túc triển khai thực hiện có
hiệu quả các nội dung trong kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn
đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT (qua Thường
trực
Hội
đồng
thi
đua,
khen
thưởng
ngành,
email:
nguyenthanhhoang@phuyen.edu.vn) để được hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận :
- Vụ TĐKT, Bộ GDĐT;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Các Phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng, ban Sở;
- TT. Công đoàn ngành;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB, TĐKT.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Lễ
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
(Kèm theo công văn số:133/KH-SGDĐT, ngày 23/4/2021 của Sở GDĐT
Phú Yên về Kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai 2021-2025)

STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Đơn vị
Thực hiện

Tên mô hình điển hình
tiên tiến

Ghi chú

