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KẾ HOẠCH 

xây dựng, tuyên dương, nhân rộng và khen thưởng những gương  
tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  
của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng  
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí  
tự lực,  tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”  

giai đoạn 2021 - 2025  
----- 

  

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về xây dựng, tuyên dương, nhân rộng và khen thưởng những gương tập 
thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cấp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực 
hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 
trách nhiệm của người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây 
dựng, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Thông qua công tác xây dựng, tuyên dương, nhân rộng và khen thưởng 
điển hình tiêu biểu, tạo sự lan toả, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động (gọi tắt là cán bộ, đảng viên, 
quần chúng) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 
ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, 
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
đã đề ra.  

- Phải xem đây là một nội dung quan trọng, có tác động tích cực đến việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh, phong trào thi đua...; theo đó các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 
hiện nghiêm túc. 
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- Việc lựa chọn, xây dựng, tôn vinh và khen thưởng những gương tập thể, cá 
nhân điển hình phải thực sự tiêu biểu, thuyết phục, có sức lan tỏa, tác động tích cực 
đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; do đó cần phải triển khai thực chất, bình xét 
thực chất, đánh giá thực chất, tránh cách làm hình thức, chạy theo thành tích. 

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU 

1. Đối tượng 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường 
và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đáp ứng được các tiêu chí 
đề ra. 

2. Tiêu chí chung 

Là những tập thể, cá nhân, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, là những gương sáng trong lao động, học tập, công tác, hoạt động xã hội, 
mẫu mực trong 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; tích cực tham gia các hoạt động vì lợi 
ích chung, vì sự phát triển của cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đảm 
bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

3. Tiêu chí cụ thể  

3.1. Đối với tập thể  

3.1.1. Đối các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước  

- Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện 
tốt công tác cải cách hành chính; giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của 
người dân kịp thời; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, chuẩn an toàn về an ninh 
trật tự; tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao trong thời gian bình xét.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.  

- Triển khai, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và 
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết 
ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‟tự chuyển hóa” (gọi tắt là Kết luận 
số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII); thực hiện tốt Kết 
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luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích 
và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. 

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 
triển khai, thực hiện nhiệm vụ. 

3.1.2. Đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài Nhà nước 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm với nhiều cách làm 
hay, sáng tạo, hiệu quả; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao; đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh; 
thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp ngân sách Nhà nước; đạt tiêu chuẩn về an toàn lao 
động; phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự; thực hiện tốt các chế độ chính sách về 
bảo hiểm, giải quyết việc làm và phúc lợi cho người lao động. Thực hành tiết kiệm, 
chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí; tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể 
xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian bình xét. 

- Triển khai, thực hiện tốt việc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và 
Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.  

- Hàng năm doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; đoàn kết, dân chủ, giữ gìn, phát 
huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tổ chức các phong trào thi đua 
thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh. Không có người mắc các tệ nạn xã hội. 

- Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn 
mực đạo đức và tổ chức đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
của Bác tại tổ chức đảng, doanh nghiệp. 

3.2. Đối với cá nhân  

3.2.1. Trong sản xuất - kinh doanh 

+ Đối với cá nhân là doanh nhân, người đứng đầu doanh nghiệp 

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

- Thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp ngân sách Nhà nước; các chỉ tiêu về doanh 
thu, thu nhập bình quân đầu người có sự tăng trưởng hàng năm.  

- Bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, môi 
trường; thực hiện tốt các chế độ chính sách về bảo hiểm, giải quyết việc làm và 
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phúc lợi cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp 
phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

+ Đối với cá nhân không phải là doanh nhân, người đứng đầu doanh nghiệp 

- Hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có sáng kiến áp dụng hiệu quả 
trong sản xuất, kinh doanh, trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Gương mẫu trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự 
cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Khóa XIII. 

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Không 
ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương 
cần, kiệm, liêm, chính. Tích cực tham gia các phong tròa thi đua, các cuộc vận 
động do các cấp, các ngành phát động. 

3.2.2. Trong giáo dục - đào tạo  

- Hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có đề tài, sáng kiến, áp dụng hiệu 
quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực, sáng tạo đưa việc học 
tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường 
và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào nội dung giảng dạy, 
giáo dục toàn diện của nhà trường. 

- Có năng lực, tận tâm với nghề; là những gương tiêu biểu về đạo đức, phẩm 
chất, lối sống, gương mẫu cho học sinh học tập và noi theo.  

- Đối với học sinh, sinh vên là những gương tiêu biểu ham học hỏi, nhất là 
những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong 
học tập, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. 

3.2.3. Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

- Hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có nhiều giải pháp đổi mới trong 
công tác quản lý; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. 

- Là những nhân tố tích cực, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Có đề tài, sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác điều trị, 
chăm sóc sức khỏe cho người dân; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hoạt 
động xã hội ở cơ quan, đơn vị. 

3.2.4. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao 

- Hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tác giả có tác phẩm hay, có giá trị 
nghệ thuật, có tác dụng động viên, khích lệ, nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân 
cách con người Việt Nam về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc.   
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- Là nghệ sỹ, diễn viên có đạo đức, lối sống 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 tập thể, mang lại nhiều thành tích vẻ vang cho nghệ thuật tỉnh nhà; luôn tìm 
tòi, khám phá, sáng tạo trong nghệ thuật, có nhiều đóng góp tích cực cho việc giữ 
gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. 

- Là huấn luyện viên, vận động viên tài năng, mẫu mực trong đạo đức, lối 
sống và công tác; nhiệt huyết với nghề; luôn vượt qua những khó khăn, thử thách 
trong quá trình huấn luyện, rèn luyện và tập luyện, mang vinh quang về cho quê 
hương, đất nước. 

3.2.5. Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 
chính trị, chính trị - xã hội 

- Hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm cao, năng 
động, sáng tạo; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; có sáng kiến áp dụng hiệu quả 
trong thực hiện nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Khóa XIII. 

- Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự 
giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm, gắn bó máu thịt với nhân dân; thực hiện tốt Kết luận số 14-
KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ 
cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban 
chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị số 
27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU và Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy (khóa XII). 

- Là gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận 
động tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 
tiết kiệm, chống lãng phí; thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật. 

* Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp ngoài các tiêu chuẩn trên, 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 (đã nêu tại mục 3.1 của Kế hoạch này). 

* Nếu là đảng viên ngoài các tiêu chuẩn trên, hàng năm phải liên tục được 
đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm (đối với khen 
thưởng sơ kết 3 năm) hoặc 02 năm (đối với khen thưởng tổng kết 5 năm) được 
công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2023 

1.1 Đối với cơ sở 

- Năm 2022: Các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
lãnh đạo doanh nghiệp căn cứ các tiêu chí xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở. 

- Năm 2023: Tổ chức sơ kết, tuyên dương, khen thưởng những gương tập 
thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc giai đoạn 2021 - 2023; đồng thời lựa chọn các gương điển hình 
tiêu biểu gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) để 
xem xét, biểu dương, khen thưởng cấp Đảng ủy Khối trước ngày 30/3/2023. 

1.2. Đối với Đảng ủy Khối 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn 10 gương điển hình tiêu biểu (05 
tập thể, 05 cá nhân) trong các gương điển hình tiêu biểu do cấp ủy cơ sở đề xuất 
gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh. 

- Đảng ủy Khối tổ chức sơ kết và tuyên dương, khen thưởng điển hình tiêu 
biểu trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2021 - 2023 nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày 
sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2023). 

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2023 - 2025 

2.1 Đối với cơ sở 

- Trên cơ sở tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tuyên dương, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023; tiếp tục triển 
khai xây dựng, nâng cao chất lượng và nhân rộng những gương tập thể, cá nhân 
điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc, giai đoạn 2023 - 2025. 

- Năm 2025: Tổ chức tổng kết, tuyên dương, khen thưởng những gương tập 
thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời lựa chọn các gương điển hình 
tiêu biểu gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) để 
xem xét, biểu dương, khen thưởng cấp Đảng ủy Khối trước ngày 30/3/2025. 

2.2. Đối với Đảng ủy Khối 

- Tiếp tục triển khai xây dựng, nâng cao chất lượng và nhân rộng những 
gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc, giai đoạn 2023 - 2025. 
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- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn 10 gương điển hình tiêu biểu (05 
tập thể, 05 cá nhân) trong các gương điển hình tiêu biểu do cấp ủy cơ sở đề xuất 
gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh. 

- Đảng ủy Khối tổ chức tổng kết và tuyên dương, khen thưởng điển hình 
tiêu biểu trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2021 - 2025 nhân dịp kỷ niệm 135 năm 
Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2025). 

(Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, nhân điển hình tiêu biểu căn cứ 
theo Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT, ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt 
các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong các Hồ Chí Minh - Có gửi kèm theo). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo 
doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời tuyên truyền, vận động cán 
bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham gia hưởng ứng kế hoạch xây dựng 
gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2025 gắn với các 
phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những gương tập thể, 
cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc; định kỳ 6 tháng, năm gửi báo kết quả thực hiện về Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối.   

2. Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn, cơ sở hội 
thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng 
ứng kế hoạch xây dựng những gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu giai đoạn 
2021 - 2025 gắn với các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân 
rộng những gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch 
này; chủ trì phối hợp với các Ban của Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối sơ kết, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng gương tập thể, cá nhân 
điển hình tiêu biểu cấp Đảng ủy Khối và tham mưu công tác tuyên truyền, nhân 
rộng gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong Đảng bộ Khối./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (để biết)              
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các ban, đoàn thể ĐUK, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP,TGDV. 

  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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