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KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến Thanh tra tỉnh năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-TTr ngày 25/01/2018 của Thanh tra tỉnh về triển
khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch
bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2018 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính
sách pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng, định kỳ hàng tháng tổ chức
lựa chọn các gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình của cơ quan để giới
thiệu, biểu dương trong cơ quan.
2. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc
tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Qua đó khơi dậy, động viên, cổ vũ sức
mạnh đoàn kết, phát huy nội lực, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ.
3. Việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải đảm bảo tính khách
quan, công bằng, đúng người, đúng việc, đảm bảo hiệu quả.
II. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
1. Phát động phong trào thi đua tới toàn thể công chức, người lao động gắn
với thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Qua viê ̣c tổ chức phát đô ̣ng thi đua chú trọng hình thức tuyên truyền, biểu dương
các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt.
2. Các Phòng nghiệp vụ trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, gửi
danh sách các gương điển hình tiên tiến (theo mẫu kèm Kế hoạch này) về Văn
phòng trước ngày 20 hàng tháng.
Việc đánh giá các điển hình tiên tiến được triển khai định kỳ tại các kỳ giao
ban hàng tháng, quý, năm. Kết quả đánh giá hàng tháng được xem là căn cứ để
bình xét, phân loại, đánh giá công chức cuối năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kế hoạch này được quán triệt đến toàn thể công chức Văn phòng và các
Phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.
2. Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp danh sách các điển hình tiên tiến, báo
cáo kết quả tổng hợp tại các kỳ giao ban hàng tháng, quý, năm. Trong quá trình

thực hiện có vướng mắc cần kịp thời báo cáo Chánh Thanh tra để có ý kiến chỉ
đạo./.
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
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