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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình 
mới, nhân tố mới nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời 

kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3549/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương tôn vinh các điển 
hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và Công văn 
hướng dẫn số 885/HD-BTĐKT ngày 18/4/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về  
hướng dẫn tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng 
các gương điển hình tiên tiến được lan tỏa sâu rộng trong các phong trào thi đua 
góp phần xây dựng thành phố Nha Trang phát triển nhanh và bền vững; Ủy ban 
nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền biểu dương tôn vinh các điển 
hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 
2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  
Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng 
của phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tạo động lực họàn thành các nhịệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cả giai đoạn 2016 - 2020 của 
các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Các phòng ban, đoàn thể, các đơn vị trong thành phố chủ động phát hiện, 
xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu là những tập thể, cá nhân có nhiều 
sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tuyên truyền, phổ 
biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương 
học tập trong toàn thành phố. 

- Kịp thời cổ vũ, động viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia 
đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua. 

 2. Yêu cầu: 

- Các cơ quan, đơn vị, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây 
dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể và tổ chức thực hiện các quy trình phát hiện, 
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nhân rộng, học tập gương điển hình tiên tiến ở cơ quan, địa phương, đơn vị một 
cách thiết thực, hiệu quả. 

- Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn 
liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động...của mỗi cấp, 
ngành, trong mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu 
biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị và đời sống trong xã 
hội. 

- Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi 
thi đua ái quốc phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 
- Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ 

thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 
thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó chú trọng tăng cường sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp của 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể nhằm phát huy vai 
trò của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc nâng cao nhận thức về 
vị trí, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng theo 
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” 

- Tiếp tục tổ chức, phát động các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực 
nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của toàn 
xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
trong năm 2018 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Tập trung chỉ đạo triển khai có 
hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Doanh nghiệp 
thành phố Nha Trang sản xuất gỉỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chí 
tiêu” giai đoạn 2017-2020; phong trào “Nông dân Nha Trang thi đua lao động sản 
xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020; 
phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn thành phố  
giai đoạn 2016-2020. 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) bằng các công trình 
thiết thực, các phong trào thi đua đem lại hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu 
dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương 
“người tốt, việc tốt” gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc “Đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng là động lực của 
sự phát triển góp phần xây dựng thành phố Nha Trang phát hiển nhanh và bền vững.  

2. Phương thức tuyên truyền 
Thực hiện lồng ghép tuyên truyền các phong trào thi đua “Doanh nghiệp 
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thành phố Nha Trang sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu” giai đoạn 2017-2020; phong trào “Nông dân Nha Trang thi đua lao động sản 
xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020 gắn 
với  việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm 
hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc trên các phương tiện thông tin, truyền thông của thành phố với nội dung, hình 
thức và biện pháp tuyên truyền thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, 
địa phương. 

3. Công tác phát hiện, lựa chọn và biểu dương tôn vinh điển hình tiên 
tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu 

3.1 Đối tượng: 

Tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa 
phương là những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua. 

3.2 Tiêu chí: 

Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia 
đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, 
học tập, công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, phương pháp quản lý; 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 gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; có tinh thần tương thân tương ái; tích cực tham gia các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành 
phố…  

3.3 Lựa chọn và giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình mới trên các lĩnh 
vực 

Trên cơ sở kết quả phong trào thi đua từ năm 2017 đến tháng 4/2018 và tình 
hình thực tế của cơ quan, đơn vị, xã phường lựa chọn điển hình tiêu biểu; chủ yếu 
tập trung lựa chọn điển hình là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh, xây dựng nông thôn mới, hộ gia đình sản xuất giỏi, gương người tốt, việc tốt, 
dạy tốt, học tốt, các gương sáng về y đức, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, xây dựng 
đảng, đoàn thể, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 
phong trào “Thi đua quyết thắng”, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phong trào 
thi đua “Doanh nghiệp thành phố Nha Trang sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu” giai đoạn 2017-2020; phong trào “Nông dân Nha 
Trang thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn 
mới” giai đoạn 2017-2020…Đồng thời giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến 
theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên của kế hoạch này và gửi về UBND thành 
phố (qua Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Phòng Nội vụ) trước ngày 
03/5/2018 (qua hệ thống E-0ffice) để tổng hợp, xem xét lựa chọn các điển hình tiên 
tiến tiêu biểu, xuất sắc trình UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng nhân kỷ niệm 70 
năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ngoài ra, các cơ 
quan, đơn vị xem xét, lựa chọn các điển hình tiên tiến xuất sắc nhất và gửi về 
UBND thành phố (qua Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Phòng Nội 
vụ) trước ngày 17/5/2018 để tổng hợp xem xét, lựa chọn đề nghị UBND thành phố 
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khen thưởng cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc nhân kỷ niệm 70 năm 
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 

3.4 Thủ tục, hồ sơ: 

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị, địa phương; 

- Tổng hợp danh sách các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến (theo mẫu 1 
đính kèm); 

- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến (theo 
mẫu 2, 3, 4  đính kèm); 

4. Hình thức tuyên truyền 

4.1 Đối với các cơ quan, đơn vị 

- Các cơ quan, đơn vị, thường xuyên tuyên truyền các phong trào thi đua yêu 
nước, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các điển hình tiên tiến trên 
Website của đơn vị, báo, đài địa phương. 

 - Tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức 
tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tiên 
tiến tại đơn vị.  

4.2 Đối với cấp thành phố 

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi 
đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu 
biểu. Dự kiến tổ chức Lễ Kỷ niệm vào ngày 18/5/2018 (có giấy mời sau). 

- Tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức 
tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tiên 
tiến; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các điển hình tiên tiến trên Cổng 
thông tin điện tử của thành phố, Đài truyền thanh …. 

- Xem xét, lựa chọn và giới thiệu các điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc 
để tham dự, biểu dương khen thưởng tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình 
tiên tiến thành phố, đồng thời giới thiệu cho UBND tỉnh Khánh Hòa các gương 
điển hình tiên tiến tiêu biểu nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 
“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) có 
trách nhiệm: 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực 
hiện;  

- Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố các mô hình, điển hình tiên tiến, đề 
xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng để biểu dương, động viên kịp thời công 
sức đóng góp và hiệu quả của các điển hình tiên tiến. 

- Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố các biện pháp tổ chức học tập 
kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên phạm vi toàn thành 
phố;  

2. Đài truyền thanh thành phố 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên 
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tiến bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để phổ biến kinh nghiệm, cách làm 
sáng tạo, hiệu quả của các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới 
các hoạt động thi đua, khen thưởng của thành phố 

- Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, phát sóng vào tháng 5- 6/2018 
và vào các khung giờ cao điểm trong khoảng thời gian phù hợp nhằm tuyên truyền 
các điển hình tiên tiến nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời 
kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn cho các cơ quan, đơn 
vị trong công tác tuyên truyền, treo băng rôn khẩu hiệu nhân kỷ niệm 70 năm ngày 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018). 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018). 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 
thành viên vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia 
hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai, tổ chức 
thực hiện Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình 
tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên 
tiến, mô hình mới, nhân tố mới nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Ủy ban nhân dân thành phố 
yêu cầu các cơ quan, đơn vị và xã, phường tổ chức triển khai Kế hoạch này. Trong 
quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND thành phố 
(qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Phòng Nội vụ) để xem xét 
hướng dẫn./. 

 
  Nơi nhận: 
- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh) (b/c); 
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố (b/c); 
- TT UBND thành phố; 
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT thành phố; 
- Các đơn vị thuộc 11 Khối thi đua thành phố; 
- Đài truyền thanh thành phố; 
- Cổng Thông tin điển tử thành phố; 
- Lưu: VT, NV, 110b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Lê Hữu Thọ 
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   Mẫu 1 

TỔNG HỢP DANH SÁCH 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 

 ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

(Kèm theo Công văn số     /SNV-BTĐKT ngày     tháng    năm 2018) 
 

 

STT TÊN TẬP THỂ 

 HOẶC CÁ NHÂN 

(Chức vụ, đơn vị công 
tác) 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH GHI CHÚ 

1    

2    

3    
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Mẫu 2 

Mẫu báo cáo đối với tập thể 
 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
TÊN ĐƠN VỊ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 ………, ngày … tháng … năm … 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ                                                                            

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 
 
 I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên tập thể: 
- Thời gian thành lập, địa điểm trụ sở chính:  
- Tóm tắt cơ cấu bộ máy tổ chức: 
- Tóm tắt vị trí, chức năng, nhiệm vụ chính được giao:  
II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

 1. Thành tích phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu bật những 
kết quả, thành tích đạt được theo tiêu chuẩn của điển hình tiên tiến thuộc lĩnh vực, 
với những nội dung chính như sau: 

- Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. 
- Mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả (nêu rõ nội dung, kết quả, 

hiệu quả áp dụng cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; những sáng kiến, đề án, đề tài 
khoa học, những đổi mới, cải cách, cải tiến thuộc phạm vi quản lý hoạt động của 
đơn vị). 
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- Những thành tích xuất sắc nổi bật đã đạt được (về số lượng, quy mô, tiến 
độ, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm. Trong kết 
quả, thành tích, ngoài việc đánh giá có tính chất định tính, phải thể hiện bằng các 
chỉ tiêu cụ thể về số lượng, chất lượng; tỷ lệ % đạt, vượt so với định mức, kế hoạch 
giao, tỷ lệ % so sánh với năm trước…); nêu bật phạm vi tác dụng, hiệu quả mang 
lại của những kết quả, thành tích đó đối với đơn vị, sở, ngành, địa phương. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác (việc thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết nội bộ; công tác xây dựng 
đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện…) 

2. Giải pháp trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành thực hiện để có 
được thành tích điển hình.  

3. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành về cơ chế, chính 
sách, các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phong trào thi đua 
cũng như sự phát triển của cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành. 

4. Kết quả khen thưởng đạt được (nếu có) 
 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 
KHEN 

(Nếu có) 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

 (Ký, đóng dấu) 

 

Mẫu 3 

Mẫu báo cáo đối với cá nhân 
 

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 ………….., ngày … tháng … năm … 
 
 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN                                                                            

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 
 
 I. THÔNG TIN CHUNG 

- Họ và tên:                                                       Giới tính: 
- Ngày, tháng, năm sinh: 
- Chức vụ: 
- Đơn vị công tác (nếu là người dân thì ghi địa chỉ thường trú): 
II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH 
1. Thành tích phải bám sát quyền hạn, nhiệm vụ nhiệm được giao, nêu bật 

những kết quả, thành tích đạt được theo tiêu chuẩn của điển hình tiên tiến thuộc 
các lĩnh vực, với những nội dung chính như sau: 

- Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đính kèm hình 
thẻ cá nhân               

mới nhất                   
(4cm x 6cm) 
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- Những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo hoặc biện pháp đổi 
mới, cải tiến hoặc đề án, đề tài nghiên cứu khoa học … trong thực tiễn công tác 
(nêu rõ nội dung, phạm vi, kết quả, hiệu quả áp dụng). 

- Những thành tích xuất sắc nổi bật đã đạt được (về số lượng, quy mô, tiến 
độ, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm. Trong kết 
quả, thành tích, ngoài việc đánh giá có tính chất định tính, phải thể hiện bằng các 
chỉ tiêu cụ thể về số lượng, chất lượng; tỷ lệ % đạt, vượt so với định mức, kế hoạch 
giao, tỷ lệ % so sánh các năm…); nêu bật phạm vi tác dụng, hiệu quả mang lại của 
những kết quả, thành tích đó đối với đơn vị, sở, ngành, địa phương. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác (phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tinh 
thần phục vụ; học tập nâng cao trình độ; việc chấp hành chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, 
kỷ cương; tinh thần đoàn kết; vai trò, ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, 
tổ chức đảng, đoàn thể; tham gia các hoạt động từ thiện…). 

2. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành về cơ chế, chính 
sách, các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các phong trào thi 
đua cũng như sự phát triển của cơ quan, đơn vị, Bộ, ngành. 

3. Kết quả khen thưởng (nếu có) 
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN 
(Ký, đóng dấu) 

 

NGƯỜI BÁO CÁO 

 

Mẫu báo cáo đối với các hộ gia đình, nông dân           Mẫu 4 
 

THÀNH PHỐ....... 
XÃ, PHƯỜNG .................. 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm … 
 
 
 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH  
 CỦA HỘ GIA ĐÌNH, NÔNG DÂN                                                                           

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 
 
 I. THÔNG TIN CHUNG 

- Họ và tên:                                                       Giới tính: 
- Ngày, tháng, năm sinh: 
- Địa chỉ thường trú: 
II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

- Là gia đình tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, hợp pháp; đảm 

Đính kèm hình 
thẻ cá nhân               

mới nhất                   
(4cm x 6cm) 



 10 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; thu nhập hằng năm của gia 
đình cao nhất trong số các hộ gia đình tại địa phương; hàng năm gia đình phải đạt 
danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; châp hành 
tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của 
địa phương. 

- Đối với các cá nhân có thành tích tham gia đóng góp sức người, sức của 
xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn cho địa phương, chung tay xây 
dựng nông thôn mới (Trong thành tích phải nêu cụ thể về vận động các hộ gia 
đình, nông dân tham gia đóng góp…. với tổng kinh phí:………….) 

- Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có).  
 

 NGƯỜI BÁO CÁO 
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