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KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về phong 

 trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về 

phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 và Kế hoạch 

số 528/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về tổ 

chức, phát động phong trào thi đua năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

Kế hoạch tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về phong trào 

thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm của Đảng về thi đua yêu nước 

đối với sự phát triển của xã hội; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính 

sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-

CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 

khen thưởng, các văn bản chỉ đạo về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; qua đó, 

nâng cao ý thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của các phong trào thi đua yêu 

nước đối với việc thúc đẩy năng suất lao động, học tập, chiến đấu, phát huy sự 

sáng tạo của người dân Việt Nam, là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã 

hội. 

2. Yêu cầu: 

- Việc tuyên truyền thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến 

cần phải thiết thực, chú trọng giới thiệu những tấm gương điển hình, những cách 

làm hay để nhân rộng trong quần chúng để tăng được hiệu quả lao động, sản 

xuất,… 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

chủ động phát hiện và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, những tập thể, cá 

nhân có nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội để tuyên tuyền, 

phổ biến kinh nghiệm và nêu gương. 

- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển 

hình tiên tiến, rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức, triển khai các phong 

trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến; qua đó nghiên cứu đổi mới về nội 

dung và hình thức công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp. 
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- Xác định nội dung tuyên truyền trọng điểm trong từng tháng để tập trung 

đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. 

 II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Tháng Chủ đề Nội dung 

Tháng 2 

Chào mừng 92 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2022) và mừng Xuân 

Nhâm Dần. 

- Tuyên truyền lịch sử hình thành phát triển 

của Đảng cộng sản Việt Nam, vai trò của 

Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quá trình 

xây dựng và phát triển đất nước.  

- Nêu bật những thành quả đạt được về kinh 

tế - xã hội năm 2021, đồng thời giới thiệu 

những gương điển hình tiên tiến, những 

nhân tố mới, các phong trào thi đua yêu 

nước thiết thực, hiệu quả nhằm tạo không 

phí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân. 

- Tuyên truyền công tác đền ơn đáp nghĩa, 

chăm lo tết cho hộ nghèo và gia đình chính 

sách. 

- Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền 

thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân 

tộc. 

- Tăng cường tuyên truyền công tác đảm 

bảo an toàn giao thông, vui xuân đón tết 

lành mạnh, phê phán những hiện tượng tiêu 

cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong 

dịp tết. 

Tháng 3 

Chào mừng kỷ niệm 91 

năm ngày thành lập Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh (26/3/1931-

26/3/2022) 

   Giáo dục truyền thống lịch sử 91 năm 

thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh và các phong trào thi đua trong 

đoàn viên, thanh niên. Giới thiệu những tấm 

gương thanh niên điển hình trong các phong 

trào sáng tạo và khởi nghiệp. 

Tháng 4 

Chào mừng ngày Giỗ tổ 

Hùng Vương (mùng 10 

tháng 3 âm lịch) 

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Giỗ tổ Hùng 

Vương để giáo dục thế hệ trẻ hướng về cội 

nguồn, biết ơn các bậc tiền nhân. 

- Tuyên truyền, giới thiệu những truyền 

thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp 

của đất nước và con người Việt Nam. 

Chào mừng kỷ niệm 47 

năm ngày Miền Nam hoàn 

toàn giải phóng, thống nhất 

đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2022) và ngày Quốc 

    Khẳng định giá trị to lớn của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước. Phong trào và 

thành tích thi đua ngắn hạn chào mừng kỷ 

niệm Ngày Miền Nam hoàn toàn giải 



3 

 

  

tế lao động 01/5 phóng, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế 

lao động 01/5. 

Tháng 5 

Chào mừng 132 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 -19/5/2022). 

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự 

nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh 

những cống hiến của Người đối với sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam. 

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của 

tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, chú trọng tuyên truyền 

các phong trào thi đua yêu nước, những mô 

hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. 

- Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen 

thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tháng 6 

Chào mừng 74 năm ngày 

truyền thống thi đua yêu 

nước (11/6/1948-1/6/2022) 

- Tuyên truyền những quan điểm của Đảng 

và Nhà nước về thi đua yêu nước, nêu bật 

giá trị của phong trào thi đua yêu nước 

trong thời đại mới, các hoạt động kỷ niệm 

ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua 

ái quốc. 

- Giới thiệu, biểu dương những điển hình 

tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu 

nước; qua đó lựa chọn để giới thiệu về dự 

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình 

tiên tiến toàn quốc. 

Tháng 

8 và 

Tháng 

9 

Kỷ niệm 134 năm ngày 

sinh Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng (20/8/1888 - 

20/8/2022) 

- Tuyên truyền các hoạt động thi đua chào 

mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch 

Tôn Đức Thắng. 

- Giới thiệu, tôn vinh những tập thể, cá nhân 

xuất sắc trong các phong trào thi đua chào 

mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Tôn Đức Thắng ở các cấp. 

Chào mừng 77 năm Cách 

mạng tháng 8 (19/8/1945-

19/8/2022) và Quốc khánh 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

- Tuyên truyền thi đua chào mừng Kỷ niệm 

Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc 

khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam. 
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nghĩa Việt Nam. 

(02/9/1945 - 02/9/2022) 
- Tuyên truyền thành tựu các phong trào thi 

đua đem lại từ sau ngày thành lập nước đến 

nay. 

Tháng 

12 

- Chào mừng 78 năm ngày 

thành lập Quân đội Nhân 

dân Việt Nam  (22/12/1944 

- 22/12/2022) 

- 33 năm Ngày Hội quốc 

phòng toàn dân 

(22/12/1989 - 22/12/2022) 

 

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày 

truyền thống ngành quân đội, các hoạt động 

thi đua lập thành tích bảo vệ tổ quốc trong 

các chiến sĩ bộ đội, công an, hải quân,… 

Tuyên truyền về giữ gìn biển đảo, phát huy 

được sức mạnh của tập thể nhân dân cùng 

hướng về biển đảo nhằm giữ gìn biển đảo 

quê hương. 

- Giới thiệu, khen thưởng những gương 

chiến sĩ điển hình trong công tác, chiến đấu.  

 Trong 

năm  

Tiếp tục thực hiện phong 

trào thi đua “An Giang 

chung tay vì người nghèo – 

Không để ai bị bỏ lại phía 

sau” 

    Tuyên truyền kết quả thực hiện phong 

trào thi đua “An Giang chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

nhằm giới thiệu, tôn vinh những tập thể, cá 

nhân phát huy tinh thần tương thân tương ái, 

có những sáng kiến, cách làm hay để giảm 

nghèo và thoát nghèo, đóng góp tích cực 

cho Quỹ vì người nghèo. 

Trong 

năm  

Tiếp tục thực hiện phong 

trào thi đua “Doanh nghiệp 

An Giang hội nhập và phát 

triển” 

     Tuyên truyền kết quả thực hiện phong 

trào thi đua DNAGHN&PT nhằm giới 

thiệu, tôn vinh những doanh nghiệp, doanh 

nhân, người lao động có đóng góp tích cực 

cho phong trào, có những mô hình, cách 

làm hay, đạt năng suất lao động cao; chia sẻ 

những kinh nghiệm của doanh nghiệp trong 

hội nhập và phát triển, những kinh nghiệm 

khởi nghiệp. 

Trong 

năm  

Tiếp tục thực hiện phong 

trào thi đua “An Giang 

chung sức xây dựng nông 

thôn mới”. 

 

    Tuyên truyền kết quả thực hiện phong 

trào “An Giang chung sức xây dựng nông 

thôn mới” nhằm giới thiệu, tôn vinh những 

tập thể, cá nhân điển hình hoàn thành vượt 

mức kế hoạch, các xã đạt chuẩn nông thôn 

mới; chia sẻ những cách làm hay, những mô 

hình, sáng kiến thực hiện có hiệu quả phong 

trào. 

Trong 

năm  

Tiếp tục thực hiện phong 

trào thi đua “Cán bộ, công 

chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” 

     Phát động phong trào thi đua tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao 

ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công 

vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề 

nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ cương, 
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kỷ luật hành chính; phòng, chống tham 

nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận 

tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, 

trách nhiệm, tận tình, thân thiện. Xây dựng 

phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn 

mực của cán bộ, công chức, viên chức trong 

hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ 

thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. 

Trong 

năm 

Tiếp tục thực hiện phong 

trào thi đua đặc biệt “Chợ 

Mới đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, 

chống và chiến thắng đại 

dịch Covid-19” 

    Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức đa dạng, sinh động, phù hợp các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những 

yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng chống đại 

dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người 

dân; cổ vũ mọi người dân thi đua chấp hành 

tốt các quy định của chính quyền các cấp; 

phát huy truyền thống “Tương thân, tương 

ái”, “Lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ 

lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần 

“Mỗi người dân là một chiến sĩ”, “Mỗi gia 

đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một 

pháo đài chống dịch”. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen 

thưởng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ (Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện: 

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện Kế hoạch tuyên 

truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước trên địa 

bàn huyện Chợ Mới năm 2022. 

- Tổng hợp các bài viết, video-clip gương điển hình tiên tiến, xuất sắc tiêu 

biểu từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và báo, đài tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện giới thiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng tuyên truyền trên 

Cổng thông tin điện tử và các cơ quan thông tin, truyền thông. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy:  

- Quan tâm, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, hệ thống báo cáo 

viên, tuyên truyền viên bám sát nội dung, yêu cầu của kế hoạch, đẩy mạnh tuyên 
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truyền các nội dung, ý nghĩa của công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình 

tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước. 

- Lồng nghép các bài viết về nội dung tuyên truyền và nhân rộng điển hình 

tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước trên cổng thông tin điện tử để kịp thời 

nêu gương những điển hình tiên tiến; Giới thiệu những cách làm hay, mô hình 

hiệu quả, sáng tạo đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn trên các lĩnh vực 

để mọi người học tập làm theo. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên: Vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò nêu gương, 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 và nhân rộng điển hình tiên tiến về 

phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2022. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin: Thực hiện việc tuyên truyền, xây dựng 

chuyên mục “Thi đua yêu nước” trên Cổng thông tin điện tử của huyện.  

5. Các các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện: Chủ động phát hiện các gương điển hình xuất sắc tiêu biểu thuộc cơ 

quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp mình kịp thời giới thiệu về Phòng 

Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) để nêu gương, 

giới thiệu những cách làm hay, mô hình hiệu quả cho mọi người học tập làm 

theo. 

6. Đài Truyền thanh huyện: 

Thực hiện việc phát thanh (2 kỳ/tháng) và gửi bài viết kèm video-clip về 

Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) để tổng 

hợp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giới thiệu về Ban Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc tiêu biểu của huyện 

Chợ Mới trên Cổng thông tin điện tử và các cơ quan thông tin, truyền thông. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến về 

phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2022. Ủy ban 

nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                        
- Ban TĐKT tỉnh;  

- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện; 

- Các ban ngành, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; 

- Lãnh đạo VP.UBND huyện; 

- Thành viên HĐ.TĐ-KT huyện;   

- Cổng thông tin điện tử huyện;                                                           

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.     

 

 

 

                                                                           

                                                          

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Cù Minh Trọng 
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