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Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 

XII) và tuyên dương gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2018 - 2020 trong việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Để có cơ sở cho 

việc biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2018 

- 2020 của Đảng bộ Khối trong dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện 

nội dung sau: 

1. Tổ chức bình chọn và đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, 

khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đảm bảo tiêu chí (có gửi 

kèm theo). 

2. Hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng gồm: Công văn đề nghị của chi, 

đảng bộ; báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp ủy; đối với 

chi bộ, đảng bộ, đảng viên phải kèm theo quyết định xếp loại tổ chức đảng, xếp 

loại đảng viên. Hồ sơ gửi về Đảng ủy Khối trước ngày 10/5/2020. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối tổng hợp những tập 

thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 trình Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối trong tháng 5/2020 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các ban, đoàn thể trực thuộc ĐUK, 

- Lưu VP, TGDV. 
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TIÊU CHÍ 
xét khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020 
(kèm theo Công văn số 699 -CV/ĐUK, ngày 20 /4/2020 của Ban Thường vụ  

Đảng ủy Khối) 
---- 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn số 2074/LS:SNV-BTGTU, 
ngày 10/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nội vụ Bình Thuận về bình xét, 
biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong  học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
ban hành tiêu chí xét khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể 
như sau: 

 1. Đối tượng  

Các tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu, là những nhân tố 
mới được thừa nhận, tôn vinh; có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn và nêu gương trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Tiêu chí chung  

Điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu 
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là 
những gương sáng trong lao động sản xuất - kinh doanh, học tập, công tác và sinh 
hoạt; là nhân tố nổi trội 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; có tinh 
thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các 
hoạt động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của cộng đồng do cấp trên phát động, 
góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

3. Đối với tập thể: 

3.1. Trong sản xuất - kinh doanh (gồm các doanh nghiệp) 

- Có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang 
lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực mở rộng đầu tư, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; 

- Các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận hàng năm 
tăng trưởng; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; 

- Đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; 



3 
 

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên tổ chức phát động; 
tích cực tham gia, đóng góp công tác xã hội, từ thiện. 

3.2. Trong giáo dục - đào tạo (gồm các trường học, các trung tâm đào tao, 
bồi dưỡng, dạy nghề) 

- Chất lượng giáo dục ngày càng tăng (tỷ lệ học sinh khá giỏi cao; tỷ lệ giáo 
viên giỏi các cấp đạt cao; cơ sở vật chất thiết bị được trang bị và giữ gìn bảo quản 
tốt, phát huy hiệu quả trong công tác dạy và học,…) 

- Đạt tiêu chuẩn “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”, xây dụng 
phong trào, nề nếp học tập hiệu quả theo đúng tiêu chí quy định của ngành giáo 
dục và đào tạo; 

- Duy trì thực hiện có hiểu quả các phong trào thi đua gắn với việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì thực hiện có hiệu 
quả các phong trào thi đua thiết thực của ngành giáo dục; các thầy cô giáo, các em 
học sinh, sinh viên đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập; 

- Tập thể đoàn kết; phân loại cuối năm cơ quan, trường học phải đạt tiêu 
chuẩn “an toàn an ninh trật tự”. 

3.3. Trong y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân (các tập thể cơ quan, đơn vị, 
các y, bác sỹ, viên chức, nhân viên ngành y tế) 

- Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; nâng cao hiệu quả 
công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; 

- Có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác; 

- Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y đức 
của người thầy thuốc, thực hiện tốt các quy định của ngành y; tích cực hưởng ứng 
các phong trào thi đua của cấp trên phát động. 

3.4. Trong văn hóa, thể thao 

- Tác giả có nhiều tác phẩm hay, mang nhiều giá trị nghệ thuật, có tác dụng 
động viên, khích lệ, nâng đỡ con người, nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm nhân cách 
con người Việt Nam; đi sâu vào những vấn đề đạo đức, lối sống xã hội, phê phán 
lên án mọi biểu hiện của suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, đặc biệt là những 
tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

- Là đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên có lối sống đạo đức tốt, thể hiện được tài 
năng, sức sáng tạo, lao động hết mình vì nghệ thuật và có nhiều đóng góp cho sự 
phát triển của cơ quan, đơn vị cũng như mang lại nhiều thành tích vẻ vang cho 
nghệ thuật tỉnh nhà; 

- Là những tập thể và cá nhân luôn tìm tòi, khám phá trong nghệ thuật, có nhiều 
đóng góp tích cực cho việc giữ gìn và phát huy các gía trị di sản văn hóa dân tộc; 
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- Là đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên tài năng mẫu mực trong lối 
sống và công tác nhiệt huyết với nghề, luôn vượt qua khó khăn, thử thách trong 
quá trình huấn luyện và tập luyện để mang vinh danh về cho quê hương, đất nước. 

3.5. Các cơ quan, đơn vị (các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể) 

- Thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; 

- Phong cách lề lối làm việc của công chức, viên chức, khoa học, chủ động, 
sáng tạo, hiệu quả trong thực thi chức năng nhiệm vụ được giao; 

- Duy trì tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện 
nghiêm túc chế độ làm việc; 

- Thực hành phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức 
đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 

- Cơ quan phải đạt tiêu chuẩn về “an toàn an ninh trật tự”. 

3.6. Ngoài các tiêu chí trên thì tập thể đề nghị khen thưởng còn phải đảm 
bảo các tiêu chuẩn sau: 

- Triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, 
hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực, đông đảo của của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động; 

- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập 
và nhân rộng. 

- Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

- Nếu là tổ chức đảng thì phải đạt danh hiệu chi bộ, đảng bộ “Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ” 02 năm liên tục (năm 2018 và 2019). 

4. Đối với cá nhân 

- Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác, gương 
mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể; ý 
thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng…); 

- Đổi mới tác phong lề lối làm việc, đặc biệt gương mẫu trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện tốt các Chỉ thị số 27, 30, 40 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII). 
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- Có phẩm chất đạo đức tốt, là tấm gương tiêu biểu về ý chí, rèn luyện, phấn 
đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu 
dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống, tham nhũng, lãng phí, có nhiều 
sáng kiến, giải pháp có giá trị mang lại hiệu quả thiết thực….đóng góp vào sự 
phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Nếu là đảng viên thì phải có 02 năm liên tục (năm 2018 và 2019) được 
công nhận là đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. 

- Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải là người luôn nêu cao 
trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp; gắn tiêu chí điển hình cá nhân lãnh đạo với tiêu 
chí điển hình của tập thể (cá nhân lãnh đạo, quản lý là gương điển hình tiên tiến 
khi tập thể do người đó đứng đầu phải là tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ” 02 năm liên tục). 
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