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BÁO CÁO
Tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình
tiên tiến huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2017 - 2020

Thực hiện Công văn số 375/SNV-TĐKT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của
Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến tỉnh
Đồng Tháp, giai đoạn 2017 - 2020. Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo tổng kết
công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến huyện Hồng Ngự,
giai đoạn 2017 - 2020 như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhân rộng các
mô hình, điển hình tiên tiến:
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21
tháng 5 năm 2004 của Bộ chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong
trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên
tiến”, Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới
công tác thi đua, khen thưởng”. Ủy ban nhân dân Huyện đã xây dựng và ban
hành các chương trình, kế hoạch và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017
- 2020. Đồng thời, ban hành các quy định về công tác thi đua, khen thưởng phù
hợp với các quy định của Chính phủ, Tỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi
cho việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; từng bước nâng cao
chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục những tồn tại hạn chế; đảm
bảo công tác khen thưởng được kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng thành
tích, chú trọng khen thưởng đối với tập thể và người lao động trực tiếp tại các đơn
vị, tạo động lực thi đua, phấn đấu cho các tập thể, cá nhân. Thường xuyên chỉ đạo
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thực hiện các nội dung đổi mới công tác
thi đua, khen thưởng, xây dựng các chỉ tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm
của ngành, địa phương.
Để nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò của cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn
vị. Hàng năm, Huyện ban hành các kế hoạch phát động thi đua theo đợt, theo
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chuyên đề nhân các ngày lễ lớn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với đều
gắn với công tác thi đua, khen thưởng.
2. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp
ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp
- Về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức nhân rộng các mô
hình, điển hình.
Tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen
thưởng.
Thông qua các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân Tỉnh, sở, ngành,
đoàn thể Tỉnh và địa phương phát động. Qua đó, các ngành, địa phương tổ chức
triển khai trong hoạt động của cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng
điển hình và có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các
tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua và nhân rộng
các điển hình tiên tiến, phổ biến những cách làm hay. Đồng thời, tuyên truyền
qua các hoạt động gắn với các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên
truyền viên, chú trọng hình thức tuyên truyền miệng để phổ biến. Ngoài ra, còn
phối hợp với các đoàn thể tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi trực tiếp, lồng ghép
qua các cuộc vận động xã hội hóa để tạo không khí dân chủ, cởi mở và dễ thuyết
phục.
- Chất lượng, hiệu quả và tác dụng của mô hình, điển hình trong việc
thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế,
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, xây dựng, nhân rộng điển hình
tiên tiến của Huyện ngày càng được chú trọng tạo động lực trong cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và nhân dân; phát huy được giá trị tốt đẹp,
khuyến khích nông dân sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa thân
thiện, bền vững, sức cạnh tranh cao, được các cấp ủy Đảng và chính quyền ghi
nhận, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội mà còn góp phần cùng với
Huyện thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm
bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tăng
cường quốc phòng - an ninh.
3. Một số mô hình, điển hình được đánh giá có hiệu quả, thiết thực
do bộ, ngành trung ương và tỉnh phát động và triển khai thực hiện:
- Mô hình sản xuất rau trong nhà lưới;
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- Mô hình tổ hợp tác máy xới tay;
- Mô hình Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thủ công (handmade)
ứng dụng từ chất liệu vải dệt của làng nghề dệt khăn choàng Long Khánh A,
huyện Hồng Ngự;
- Mô hình giải quyết thủ tục hành chính lưu động xã Long Khánh A;
- Mô hình chuyển giao dịch vụ hành chính Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả ra Bưu Điện.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH,
ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, GIAI ĐOẠN 2017-2020
1. Đánh giá kết quả việc đổi mới trong công tác tuyên truyền, phát
hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, địa
phương
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền
nên công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2017 - 2020 ngày càng được đổi
mới, phát huy được tính chủ động, sáng tạo. Từng đơn vị, địa phương chú trọng
phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng; tạo sức lan tỏa của phong trào thi
đua và các điển hình tiên tiến.
Công tác thi đua, khen thưởng theo cụm, khối tiếp tục được đẩy mạnh,
phát huy hiệu quả, tính chủ động, sáng tạo của cụm, khối thi đua trong việc tổ
chức triển khai nội dung, tiêu chí phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua và
thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Kết quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến
giai đoạn 2017 - 2020
a) Về nhận thức của hệ thống chính trị: Các cấp ủy Đảng có sự chuyển
biến tích cực về nhận thức từ hiệu quả đạt được của các mô hình, điển hình tiên
tiến ngày càng được nhân rộng; lãnh đạo tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vận
động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, gương mẫu
thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước.
Những năm qua, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân
thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân
trong Huyện. Từ đó, các điển hình được phát triển sâu rộng với nhiều hình thức
phong phú có tác dụng thúc đẩy, động viên cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh,

4

nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Huyện đã kịp
thời có những chính sách khen thưởng tập thể và cá nhân, người lao động trực
tiếp tạo động lực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh chính trị góp phần ổn định đời sống
nhân dân.
b) Hiệu quả mang lại trên các lĩnh vực (kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh
quốc phòng…)
Việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đã mang lại hiệu quả trong
đời sống, kinh tế, xã hội nông thôn; các mô hình luôn được Huyện ủy, Ủy ban
nhân dân Huyện tập trung chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả,
tạo bước phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, có sức lan toả trong nhiều lĩnh
vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; trở
thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn và đạt được những
kết quả to lớn, tạo động lực lôi cuốn, khích lệ, động viên cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất,
đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo thoát
nghèo; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai
thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, vốn để đầu tư phát triển sản
xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chế
biến, bảo quản nông sản thông qua các Mô hình như: Mô hình đoạn đường 03
sạch; Giải quyết thủ tục hành chính lưu động xã Long Khánh A; Trồng cây
dược liệu; May gia công; Trồng nấm bào ngư; Đan ghế nhựa.
Đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
trong tình hình mới, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã
hội, nhất là các khu vực trọng điểm, nông thôn. Ngoài ra, kết hợp chặt chẽ
phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Thông qua thực
hiện phong trào đã xuất hiện mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, cụ
thể: Mô hình tuyên truyền An toàn giao thông bằng loa trên phương tiện chở
khách ngang sông (Nội dung tuyên truyền trích Luật giao thông đường bộ,
Luật giao thông đường thủy nội địa; Nghị định của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt,
Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính hính trong
lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa); Mô hình nông dân không
tham gia tệ nạn xã hội - xã Thường Thới Tiền; Mô hình Tổ đường biên cột
mốc ấp Bình Hòa Trung xã Thường Thới Hậu A. Qua đó, đã phòng ngừa,
ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

5

1. Những kết quả đạt được
Trong 3 năm qua, việc nhân rộng điển hình tiên tiến đã thể hiện tính
năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới
trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; phát huy
được giá trị tốt đẹp, khuyến khích nông dân sản xuất có hiệu quả, xây dựng
đời sống văn hóa thân thiện, bền vững, tăng sức cạnh tranh; được các cấp
ủy Đảng và chính quyền ghi nhận, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho
xã hội còn góp phần cùng với Tỉnh thực hiện các mục tiêu xây dựng nông
thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định
chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự - an toàn xã hội.
Việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, xây dựng, nhân rộng điển hình
tiên tiến, tổng kết, rút kinh nghiệm ngày càng được chú trọng. Các tập thể, cá
nhân được bình chọn, khen thưởng là các điển hình tiên tiến tiếp tục phấn
đấu, phát huy, tiếp tục vươn lên đạt được thành tích cao hơn.
2. Những hạn chế, nguyên nhân
Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa duy trì
thường xuyên; có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, thiếu tính thuyết phục và
lan tỏa trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác tuyên
truyền, nêu gương điển hình tiên tiến chưa được quan tâm, có những điển hình
tốt chưa được bồi dưỡng và duy trì. Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào thi đua có nơi chưa
đúng đối tượng nên chưa có tác dụng khuyến khích, động viên, thúc đẩy các
điển hình tiên tiến vươn lên và chưa tạo động lực để phong trào thi đua phát
triển mạnh và bền vững.
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua đa phần là
kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi và chưa được đào tạo chuyên sâu nên còn
lúng túng trong quá trình công tác.
3. Một số kinh nghiệm
- Xây dựng và nhân rộng mô hình là phong trào thiết thực, để duy trì và
thu hút nhiều người tham gia cần phải có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền
địa phương và cần phải có chính sách an sinh xã hội, kịp thời biểu dương khen
thưởng cùng các chế độ đãi ngộ khác cho các thành viên an tâm thực hiện nhiệm
vụ góp phần cho phong trào luôn được duy trì và mang lại hiệu quả.
- Việc thực hiện các mô hình phải đặt dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của
Đảng, Nhà nước, nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thì nơi đó thực
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hiện đem lại hiệu quả cao. Trong hoạt động của mô hình phải luôn có sự phối
hợp của các ban ngành, đoàn thể và các thành viên./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- TV Cụm thi đua số 3 Tỉnh;
- Các PCT/UBND Huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT.
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