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KẾ HOẠCH 
Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, 

 các mô hình hay và công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến  

trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn phường Khuê Trung 

Năm 2022  

 

Căn cứ Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 16/12/2021 của Đảng ủy phường Khuê 

Trung về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Khuê Trung tại 

Thông báo Kết luận số 32-TB/ĐU ngày 05/6/2022 về việc triển khai Cuộc thi viết 

về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các mô hình hay và công tác tuyên 

truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên 

địa bàn phường Khuê Trung năm 2022. Đảng ủy phường Khuê Trung ban hành kế 

hoạch triển khai cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc thi viết về gương điển hình tiên 

tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố, qua đó 

kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, 

người tốt việc tốt, các mô hình hay và công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình 

tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn phường Khuê Trung 

năm 2022. 

- Tăng cường công tác phát hiện, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người 

tốt, việc tốt; mô hình hay, tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng các gương 

điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, lan tỏa những việc làm tốt, hành động đẹp 

trên địa bàn phường. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp của các đơn vị, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường, các chi bộ trực thuộc 

Đảng bộ trong tổ chức thực hiện Cuộc thi và công tác phát hiện, tuyên truyền nhân 

rộng gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW trên địa bàn phường. 



- Huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, người lao động trên 

địa bàn phường. Nội dung bài viết phải thể hiện mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, 

ngôn ngữ trong sáng, không vi phạm thuần phong mỹ tục, các nhân vật là gương 

người thật, việc thật, không cắt dán các bài trên mạng để đưa vào bài dự thi. 

- Công tác chuẩn bị, tổng hợp các bài dự thi được tiến hành chu đáo, công tác 

sàng lọc, đánh giá bài viết dự thi phải khách quan, công tâm, chính xác, công bằng, 

công khai, minh bạch. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, 

việc tốt, các mô hình hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn 

phường Khuê Trung năm 2022. 

2. Đối tượng tham gia dự thi: Cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân, Hội viên, 

đoàn viên Mặt trận, Đoàn thể phường và toàn thể cán bộ đảng viên, Nhân dân trên 

địa bàn phường. 

3. Nội dung, hình thức bài dự thi: Bài dự thi được đánh máy vi tính trên khổ 

giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman từ 800 từ đến không quá 1.300 từ. 

* Lưu ý: Nội dung của các tác phẩm dự thi là các gương điển hình tiên tiến, 

người tốt việc tốt được phát hiện qua các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị, 

địa phương, có những việc làm mới, có ảnh hưởng và đóng góp vào sự phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương, phải là người thật, việc thật, không hư cấu, có tác 

dụng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, có sức lan tỏa trong xã hội, mang lại hiệu 

quả tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phường 

Khuê Trung ngày càng giàu, đẹp. 

4. Đối với tác giả dự thi  

- Một người có thể có nhiều bài dự thi, giới thiệu nhiều gương điển hình tiên 

tiến, gương người tốt việc tốt. Tác giả phảm đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính 

chân thực, chính xác đối với nội dung của tác phẩm. 

- Người dự thi phải ghi rõ thông tin cá nhân: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

địa chỉ thường trú; số điện thoại, địa chỉ email (nếu có) trong bài dự thi. Ghi rõ tên, 

địa chỉ của nhân vật được nêu trong tác phẩm dự thi để thuận lợi cho việc trao giải, 

khen thưởng. 

- Thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi không tham gia dự thi. 

- Mỗi đơn vị, chi bộ phải có ít nhất 02 bài viết dự thi. 

- Ban Tổ chức trao 01 giải tập thể dành cho đơn vị, chi bộ có nhiều bài viết có 

chất lượng nhất. 

5. Thời gian tổ chức 

Thời gian tổ chức Cuộc thi bắt đầu từ 15/6/2022 đến 15/8/2022. 

Thời gian trao giải: 02/9/2022 (dự kiến) 



Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường thường xuyên tiếp nhận các tác phẩm dự thi 

đến hết ngày 20/8/2022. Tác phẩm bài viết gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường 

(đồng chí Nguyệt – Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy). 

6. Về công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, 

các mô hình hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 

Các đơn vị cần tăng cường, đa dạng hóa công tác tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng về các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đã được 

khen thưởng, tôn vinh nhằm tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, 

việc làm tốt, hành động đẹp, mô hình hay trong cộng đồng xã hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường  

- Là cơ quan Thường trực chủ trì, tham mưu Đảng ủy tổ chức các hoạt động 

của Cuộc thi, có trách nhiệm: xây dựng kế hoạch triển khai, Thể lệ cuộc thi, tổng 

hợp báo cáo tổng kết Cuộc thi. 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi để kịp thời phát 

hiện, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các điển hình tiên tiến, người tốt 

việc tốt được phát hiện trong Cuộc thi; chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu 

yếu, việc khó của địa phương, đơn vị gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Chủ trì, phối hợp với bộ phận Văn hóa Thông tin phường tuyên truyền, phát 

động rộng rãi Cuộc thi trong cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể Nhân 

dân trên địa bàn phường tham dự thi. 

- Tiếp nhận bài viết, các tác phẩm dự thi từ các cá nhân, đơn vị. Tổng hợp Báo 

cáo tổng kết Cuộc thi và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên 

tiến, người tốt, việc tốt, mô hình hay. 

2. Ủy ban Nhân dân phường  

- Đưa nội dung Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt 

trên Cổng thông tin điện tử của phường. 

- Phát động rộng rãi Cuộc thi trong cơ quan, tổ chức tuyên truyền, động viên 

cán bộ, công chức, người lao động tham gia dự thi.  

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình 

tiên tiến, người tốt việc tốt, mô hình hay trên hệ thống thông tin nội bộ (Website, 

cổng thông tin điện tử…) của phường. 

3. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc VN, Các Tổ chức chính trị xã hội phường, 

Các chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường 

- Tổ chức phát động tuyên truyền rộng rãi Cuộc thi trong đơn vị, tại địa phương, 

vận động cán bộ, công chức, người lao động, hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa 

bàn tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. 



- Tiếp nhận các thông tin giới thiệu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Phát 

động hưởng ứng Cuộc thi và tiếp nhận bài viết, các tác phẩm tham gia dự thi từ các 

cá nhân tham gia dự thi trên địa bàn. Tiến hành lựa chọn các gương tiêu biểu được 

phát hiện và bài viết có chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. 

 Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, 

người tốt, việc tốt, các mô hình hay và công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình 

tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn phường Khuê Trung 

năm 2022, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện để Cuộc thi đạt kết quả 

như yêu cầu đề ra./. 

Nơi nhận:                                                        

- Thường trực Quận ủy,                                     
- Ban Tuyên giáo Quận ủy, 

- UBND, UBMT, các đoàn thể phường, 

- Các Chi bộ trực thuộc, 

- Bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy,                                                

- Lưu VPĐU.                                                                      

T/M ĐẢNG ỦY 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Hồng Khánh 
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