PHỤ LỤC
Nội dung tiêu chí để xác định các tập thể, cá nhân là điển hình tiêu biểu trong
thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
và phong trào thi đua “Dân vận khéo”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 87-KH/ĐUK, ngày 15/3/2022
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)
----I. 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.
II. Nội dung tiêu chí chọn điển hình tiêu biểu trong thực hiện học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1. Đối với tập thể
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
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.

2
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 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 05CT/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.
2. Đối với cá nhân
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
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
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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.
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.
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.
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.
- 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
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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.
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 14KL/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.
* Nếu là đảng viên ngoài các tiêu chuẩn trên, hàng năm phải liên tục được
đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
III. Nội dung tiêu chí chọn điển hình “Dân vận khéo”
1. Các lĩnh vực chọn điển hình “Dân vận khéo”
- Lĩnh vực phát triển kinh tế: Các điển hình chấp hành tốt các quy định của
pháp luật Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt đạo đức trong kinh
doanh, giải quyết việc làm, chăm lo cho người lao động; tham gia xây dựng nông
thôn mới, giao thông nông thôn, làm thủy lợi...
- Lĩnh vực văn hóa xã hội: Các điển hình trong vận động thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; làm tốt công tác đền ơn đáp
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nghĩa, nhân đạo từ thiện; giảm nghèo, giải quyết việc làm... góp phần nâng cao thu
nhập và đời sống cho nhân dân.
- Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Các điển hình trong vận động cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng tổ chức đảng,
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện cải cách
thủ tục hành chính, tận tình phục vụ nhân dân.
- Các điển hình thực hiện tốt nội dung “04 không” ban hành kèm theo Kế
hoạch số 63-KH/ĐUK, ngày 14/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực
hiện “Năm Dân vận khéo” 2020.
2. Các điển hình “Dân vận khéo” phải thực sự tiêu biểu, xuất sắc trên các
lĩnh vực nêu trên; đồng thời, đáp ứng các tiêu chí sau:
2.1. Đối với tập thể điển hình “Dân vận khéo”
- Phải có mô hình, điển hình hoặc cách làm cụ thể thuộc các lĩnh vực được
hình thành từ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn thực hiện
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Mang tính xã hội hoá nhưng phải gắn liền với việc triển khai thực hiện của
cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn, doanh nghiệp; phù hợp với chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mang lại hiệu quả thiết thực.
- Nhận được sự đồng tình hưởng ứng tham gia của cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động hoặc những việc mới, việc
khó khăn, cấp bách, những nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đã có chủ trương và đang tập trung tổ chức thực hiện.
- Kết hợp hài hòa được 3 lợi ích (cá nhân, tập thể và cộng đồng). Kết quả
hoạt động của điển hình đã đóng góp tích cực đối với việc phát triển của cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp.
- Có sức lan toả, ảnh hưởng, tích cực trong cộng đồng.
2.2. Đối với cá nhân điển hình “Dân vận khéo”
- Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; tích cực lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh; có uy tín và phương
pháp “khéo” trong vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước, nhất là những trường hợp khó khăn, phức tạp; thực hiện tốt phong cách “óc
nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
- Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động; phản ánh,
đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc kéo
dài, những vấn đề cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang tập trung chỉ
đạo thực hiện; có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống lành mạnh; bản thân và gia đình
gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
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nước; tích cực chống tham nhũng, tiêu cực; vận động được cán bộ, đảng viên, người
lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
* Đối với cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, có uy tín đối với cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua
“Dân vận khéo”; có phong cách dân chủ, quần chúng; có sáng kiến cải tiến hoạt
động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời chỉ đạo giải quyết các kiến nghị
của tổ chức và công dân đúng thời hạn, đạt hiệu quả, không để tồn đọng.
* Đối với đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong công tác dân vận, các
phong trào thi đua; hàng năm được phân loại là đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm
vụ” trở lên.
* Đối với cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần và thái độ phục vụ
nhân dân tận tình, giải quyết công việc đúng pháp luật, đúng thời gian, biết lắng
nghe ý kiến của nhân dân; giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể những điều người
dân cần biết trong phạm vi thẩm quyền; không có biểu hiện nhũng nhiễu, gây
phiền hà; không vô cảm trước bức xúc, khó khăn của nhân dân; ưu tiên các trường
hợp đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”./.
----------

