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KẾ HOẠCH 

Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến  

hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI 

 

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 13/01/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình 

tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI, Sở Tư 

pháp tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kịp thời phát hiện các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc 

tốt, những tập thể, cá nhân có những sáng kiến, giải pháp công tác, cách làm 

hay, sáng tạo, hiệu quả, đạt được nhiều thành tích tiêu biểu nổi bật trong các 

phong trào thi đua; xây dựng, bồi dưỡng, phát triển những điển hình tiên tiến 

toàn diện, làm nòng cốt thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thúc 

đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm và cả giai 

đoạn 2021 - 2025 của cơ quan, đơn vị; kịp thời tôn vinh, biểu dương, nhân rộng 

các điển hình tiên tiến với các hình thức phù hợp.  

Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, các tổ chức, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở 

Tư pháp tỉnh Điện Biên; nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về vai trò, ý 

nghĩa, hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình 

tiên tiến trong các phong trào thi đua; khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo, nỗ lực 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Thông qua công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, 

rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, 

phương thức đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Sở Tư pháp 

tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới đảm bảo hiệu quả, thực chất. 

2. Yêu cầu 

Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi 

đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm 

trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua và 

phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở cả bốn khâu: Phát hiện, 

bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; gắn với tổ chức triển khai thực 
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hiện, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ công tác hàng 

năm và cả giai đoạn 2021 – 2025 và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 

1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”. 

Các điển hình tiên tiến được phát hiện, lựa chọn, biểu dương, khen 

thưởng, nhân rộng phải là những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, nổi bật, 

gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và 

trong các phong trào thi đua; là tấm gương tiêu biểu có tác động tích cực, lan tỏa 

mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng để các tập thể, cá nhân khác tham 

khảo, học tập, làm theo. 

Việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải được thực 

hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đúng người, đúng thành tích. Tạo môi trường 

thuận lợi để các điển hình tiên tiến phát huy được vai trò, tầm ảnh hưởng trong tập 

thể, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực công tác, trong toàn cơ quan, đơn vị.  

II. NỘI DUNG 

1.  Nội dung thực hiện 

1.1. Phát hiện, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

trong phong trào thi đua để xây dựng điển hình tiên tiến  

Qua quá trình tổ chức triển khai, kết quả thực hiện các phong trào thi đua 

hàng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025; phản ánh, đưa tin của cơ quan thông tin 

truyền thông, căn cứ tình hình thực tiễn, các phòng, đơn vị xét, lựa chọn tập thể, 

cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả hoặc có thành tích tiêu biểu nổi bật, 

là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong phong trào thi đua, có ảnh hưởng lớn để tập 

trung xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị.  

1.2. Bồi dưỡng điển hình tiên tiến  

Trên cơ sở các tập thể, cá nhân là nhân tố điển hình mới đã được lựa chọn; 

các phòng, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các nhân tố điển hình này phát huy 

tính sáng tạo, vai trò, tầm ảnh hưởng tích cực trong cơ quan, đơn vị; tập trung bồi 

dưỡng, xây dựng thành điển hình tiên tiến toàn diện theo kế hoạch cụ thể.  

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình 

thực tiễn; kịp thời động viên, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho điển hình tiên 

tiến tiếp tục phát huy hết khả năng, sáng tạo, đồng thời, có biện pháp cụ thể khắc 

phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước được hoàn thiện, bồi dưỡng, 

phát triển trở thành những tấm gương lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.  

Đối với điển hình tiên tiến đã được cấp có thẩm quyền công nhận và 

tuyên dương cần tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi, trực tiếp hỗ trợ để 

điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo. Đồng thời, động viên, 
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khích lệ, tạo điều kiện cho các điển hình phấn đấu liên tục trở thành điển hình 

tiên tiến xuất sắc toàn quốc. 

 1.3. Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến  

Việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến phải được thực hiện 

thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp thực tiễn 

của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ 

biến, giới thiệu phù hợp về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu 

quả, gương người tốt, việc tốt trước hết ngay tại cơ quan, đơn vị; tiếp đó đề xuất, 

giới thiệu trên các phương tiện truyền thông của địa phương; tạo điều kiện giao 

lưu, học tập điển hình tiên tiến, nghe điển hình tiên tiến báo cáo, chia sẻ kinh 

nghiệm, phương pháp, cách làm hay đạt hiệu quả, thành tích cao trong các 

phong trào thi đua; bảo đảm chất lượng việc nhân rộng điển hình tiên tiến. Kết 

hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, biểu dương các nhân tố mới, các điển 

hình tiên tiến với việc triển khai các phong trào thi đua, nhằm thúc đẩy các 

phong trào thi đua phát triển theo chiều sâu, hiệu quả thiết thực.  

Tích cực tham gia các cuộc thi viết, phóng sự về điển hình tiên tiến, mô 

hình mới, gương người tốt, việc tốt do các cơ quan cấp trên tổ chức.  

Tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, các tập 

thể, cá nhân được khen thưởng cấp bộ, Ngành, cấp Nhà nước trên Cổng thông 

tin điện tử của Sở Tư pháp. Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, các tổ 

chức chính trị - xã hội cùng cấp để phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên 

tiến; cung cấp thông tin về các điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị.  

Trên cơ sở các điển hình tiên tiến đã được công nhận, xây dựng kế hoạch 

và có những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hoạt động thi đua cùng điển hình để 

tạo sức lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn cơ quan, đơn vị.  

1.4. Biểu dương, khen thưởng  

Định kỳ hàng năm và kết thúc giai đoạn 2021 - 2025, đánh giá, lựa chọn 

những điển hình tiêu biểu xuất sắc có hiệu quả cao, có sức lan tỏa rộng trên các 

lĩnh vực công tác, trong các phong trào thi đua để có hình thức động viên, tôn 

vinh, khen thưởng kịp thời với các hình thức phù hợp.  

Các điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị tổng kết 

công tác Tư pháp hàng năm của cơ quan; được xem xét, lựa chọn để báo cáo, 

giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng hàng năm của Khu vực thi đua, của Bộ, của Ngành; tại Đại hội Thi đua 

yêu nước/Hội nghị điển hình tiên tiến của các đơn vị và tại Đại hội Thi đua yêu 

nước ngành Tư pháp lần thứ VI… Tùy từng điều kiện cụ thể, nhiệm vụ phù hợp, 

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức lồng ghép các hội nghị sơ kết, tổng kết để 

biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến; lựa chọn nhân tố tiêu biểu để giới 
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thiệu cho Chương trình Gương sáng pháp luật, được tôn vinh vào dịp Hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tháng 11 hàng năm (nếu có).  

1.5. Sơ kết, tổng kết và lộ trình thực hiện 

 Việc đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến 

được thực hiện cùng với việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong 

trào thi đua hàng năm, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể: 

- Ban hành Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến 

hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước trong ngành Tư pháp lần thứ VI báo cáo Bộ 

Tư pháp (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp) và Khu vực thi đua Khối 

cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc trước ngày 10/02/2023.  

- Hàng năm, nghiêm túc thực hiện công tác phát hiện, xây dựng, bồi 

dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, định kỳ đánh giá kết quả xây dựng các 

điển hình, kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục rà soát, bổ sung các nhân tố điển 

hình mới cho phù hợp tình hình thực tiễn, đảm bảo thực hiện thành công kế 

hoạch đã đề ra; lựa chọn, nhân rộng những mô hình tiêu biểu toàn diện, có tác 

động, sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực công tác của Ngành. Tổ chức tốt các 

hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về những kinh nghiệm, 

cách làm hay, việc làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trước hết tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương và lựa chọn giới thiệu các điển hình tiên tiến tiêu 

biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Sở Tư 

pháp, Bộ Tư pháp và địa phương. Công nhận, đề nghị cấp có thẩm quyền công 

nhận, biểu dương điển hình tiến của từng năm,…  

- Tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện Kế hoạch trong toàn Ngành vào dịp 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 

(11/6/1948 - 11/6/2023).  

- Tổ chức đánh giá tổng kết thực hiện Kế hoạch trong toàn Ngành, công 

nhận, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 vào dịp tổ chức Đại 

hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI - năm 2025.  

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn để bình xét, công nhận điển hình tiên tiến  

2.1. Đối tượng  

Là các tập thể, cá nhân thuộc các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong 

các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội, cụ thể 

như sau:  

- Tập thể:  

+ Sở Tư pháp. 

+ Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp.  
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- Cá nhân: Là công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp. 

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn  

2.2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung  

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.  

- Có phong trào thi đua sôi nổi; mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng 

kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu 

biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua hàng năm/giai đoạn 2021 - 2025 do 

Bộ Tư pháp tổ chức; có sức lan tỏa, tác động tích cực trong cơ quan, đơn vị.  

- Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến 

bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, nhằm 

thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng 

Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc, vào sự phát triển của Bộ Tư pháp, địa phương, 

cơ quan, đơn vị.  

2.2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến cấp cơ sở hàng năm 

- Đối với tập thể: Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể đạt 

các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:  

+ Đủ điều kiện được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp/Cờ 

thi đua ngành Tư pháp về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo 

chuyên đề hàng năm đối với cơ quan tư pháp địa phương.  

+ Không có công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý 

trực tiếp bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.  

- Đối với cá nhân: Là cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân đạt 

các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau: 

+ Đủ điều kiện được xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề hàng năm đối với cơ 

quan tư pháp địa phương.  

+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có 

tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo; có tinh thần đoàn kết, đấu tranh 

tự phê bình, phê bình và phối hợp tốt trong công tác.  

2.2.3.  Điều kiện, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến ngành Tư pháp 

hàng năm 

Là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể, cá 

nhân được công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở thuộc Sở Tư pháp bình xét, 

đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp.  
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a) Điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 

- Đối với tập thể: Là tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giai 

đoạn 2021 - 2025, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các điều kiện, 

tiêu chuẩn sau:  

+ Có bề dày thành tích được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Điện Biên và cấp 

Nhà nước tặng thưởng. 

+ Trong giai đoạn 2021 - 2025, không có công chức, viên chức, người lao 

động thuộc phòng, đơn vị quản lý trực tiếp bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.  

- Đối với cá nhân: Là cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giai 

đoạn 2021 - 2025, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung và các điều kiện, tiêu 

chuẩn sau:  

+ Có bề dày thành tích được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Điện Biên và cấp 

Nhà nước tặng thưởng.  

+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có 

tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo; có tinh thần đoàn kết, đấu tranh 

tự phê bình, phê bình và phối hợp tốt trong công tác.  

Ngoài ra, nếu cá nhân là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thì cơ quan, đơn 

vị đó cũng phải đạt thành tích xuất sắc trở lên trong các phong trào thi đua.  

b) Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025  

Là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể, cá 

nhân được công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, 

được Sở Tư pháp bình xét, đề nghị và đạt các điều kiện sau:  

- Có ít nhất 01 lần được công nhận là điển hình tiên tiến ngành Tư pháp 

hàng năm.  

- Có bề dày thành tích cao được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Điện Biên và 

cấp Nhà nước tặng thưởng.  

Ngoài những trường hợp đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về điển hình 

tiên tiến ngành Tư pháp hàng năm, giai đoạn 2021 - 2025 nêu trên, trường hợp 

đặc biệt sẽ do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp tham mưu xét, 

trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực 

hiện tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị 

quản lý. Gắn việc thực hiện phong trào thi đua hàng năm với phong trào thi 

đua, giai đoạn 2021 - 2025.  
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 2. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở căn cứ nội dung của Kế hoạch này xây dựng nội dung thi đua cụ thể, đề ra 

biện pháp và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị mình hàng năm 

và giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, chế 

độ thông tin, báo cáo và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) theo quy định. 

3. Giao Văn phòng chủ trì tham mưu, phối hợp với các phòng, đơn vị có 

liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc triển khai, thực hiện Kế hoạch 

này. Tham mưu hướng dẫn sơ kết, tổng kết, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả 

thực hiện gửi Bộ Tư pháp theo quy định (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng). 

Tham mưu với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp tổ chức xét 

công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở; lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến 

tiêu biểu để báo cáo, giao lưu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới 

phía Bắc hàng năm. Tham mưu phối hợp với các đơn vị, cơ quan truyền thông 

tại địa phương để tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến (nếu có); khen 

thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.  

Tham mưu giới thiệu, đề nghị biểu dương, công nhận điển hình tiên tiến 

ngành Tư pháp (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.  

 Trên đây là Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến 

hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI của Sở Tư pháp 

tỉnh Điện Biên./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp (để BC); 

- Vụ Thi đua, Khen thưởng – Bộ Tư pháp; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Trưởng KVTĐ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Đình Quế 
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