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Thực hiện Kế hoạch 471-KH/TĐTN-BTG, ngày 10/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân 

rộng mô hình, điển hình tiên tiến của Đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc căn cứ vào các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh và tình hình đặc thù, nội dung đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc 

cần giải quyết để xác định, xây dựng, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình 

điển hình phù hợp, tính khả thi cao, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải 

quyết vấn đề mới phát sinh, phát huy nhân tố tích cực cho phát triển kinh tế - 

văn hóa – xã hội. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các mô hình, điển hình sau: 

- Nhóm mô hình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức 

Đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh: nổi bật là tiếp tục đấu 

tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, 

phòng chống tham những, lãng phí, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với 

tỉnh giản biên chế của hệ thống chính trị; tăng cường đổi mới công tác cán bộ, 

kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn tình trang chạy chức, chạy 

quyền; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, nhằm tiếp tục cũng cố niềm tin của 

đoàn viên, thanh niên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý 

của Nhà nước. 

- Nhóm mô hình cải cách thủ tục hành chính: vận dụng và thực hiện việc 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hết lòng, hết sức phụng 

sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân, thật sự là công bộc của nhân dân, xây dựng nền 

hành chính vì dân phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; làm theo 

quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 

xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân. 

- Nhóm mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, 

thanh niên và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội: vận động đoàn viên, 

thanh niên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia tốt các 

phong trào thi đua yêu nước, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, góp phần đưa 



2 

tỉnh Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển 

của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; 

khơi dậy niềm tự hào và truyền thống của quê hương, ý chí khát vọng vươn lên, 

phát huy nội lực vượt qua khó khăn, thử thách của cán bộ đoàn viên, thanh niên 

và của toàn dân, để cùng nhau nổ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm 

vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 

- Nhóm mô hình về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên; 

xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, 

dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức; gương mẫu 

trong công tác phòng, chống tham nhũng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phog cách Hồ Chí Minh về tích cực, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ được 

giao, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, cũng phải đem cả tinh thần, trách nhiệm, 

nguồn lực sẵn có ra làm cho đến nơi, đến chốn, dám nghĩ, dám làm, chủ động 

sáng tạo, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Nhóm mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ 

Chí Minh về thực hành tiết kiệm, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc: tương trợ 

giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, học tập, công tác; tích cực trong các hoạt 

động từ thiện, nhân đạo, tham gia mọi điều tốt có sức lan tỏa trong xã hội góp 

phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, xã hội. 

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn cần chủ động, chỉ đạo, phát triển, định 

hướng, tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân, thực hiện mô hình, điển hình đảm 

bảo đủ các tiêu chí sau đây để xác định rõ mô hình, điển hình học tập, làm     

theo Bác: 

- Nội dung học tập Bác của mô hình, điển hình: trên cơ sở nội dung tư 

tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các chuyên đề, tác 

phẩm đã được nghiên cứu, học tập, phổ biến từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về “Tổ chức cuộc vận động 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay, nhất là chuyên 

đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát 

triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và căn cứ các nhóm mô hình ở mục 3 

công văn này. 

- Sự cần thiết xây dựng, củng cố mô hình, điển hình: các cơ sở Đoàn chỉ 

đạo, định hướng, tạo điều kiện củng cố, xây dựng mô hình, điển hình của tập 

thể, cá nhân vì xét thấy sự cần thiết của nó chẳng hạn như: 

+ Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nang cao chất lượng, hiệu quả một nhiệm 

vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc để tập trung tạo chuyển biến, 

tạo ra kết quả/ sản phẩm nổi bật mới mang tính đột phá của địa phương, đơn vị, 

cá nhân.  

+ Để tập trung tạo chuyển biến tích cực, khắc phục, giải quyết hạn chế, yếu 

kém, vấn đề nổi cộm bức xúc của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra quyết tâm cao. 
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+ Để khuyến khích, ghi nhận, biểu dương tập thể, cá nhân tích cực thực 

hiện tốt các hoạt động (tuyên truyền, vận động, nhân tạo, từ thiện,…); góp phần 

cùng các cấp bộ Đoàn chăm lo, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn 

viên. Thanh thiếu nhi và nhân dân. 

+ Để nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của tập thể, cán bộ, đoàn viên 

để làm người đầy tớ trung thành, tận tụy, gương mẫu, vì lợi ích chung, vì dân 

phục vụ. 

+ Để điều chỉnh, đổi mới, cải tiến một hoạt động công vụ, văn hóa công 

cụ, dầy chuyền sản xuất, thiết bị,…qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng 

cao chất lượng công vụ, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, củng 

cố tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

+ Các cấp bộ Đoàn có kế hoạch cụ thể xác định rõ tên mô hình; nội dung 

học tập theo Bác thông qua các mô hình; phương thức để chỉ đạo, định hướng, 

tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân thực hiện mô hình, điển hình; tiến độ thực 

hiện, công tác theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ tập thể, cá nhân thực hiện và sơ kết rút 

kinh nghiệm; công tác chi đạo nhân rộng mô hình cho các tập thể, cá nhân có 

điều kiện giống nhau… 

+ Tổ chức quán triệt, sinh hoạt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, sự cần thiết 

xây dựng mô hình, điển hình, sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp cán 

bộ Đoàn trong xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình để 

tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong xây dựng mô hình. 

+ Chú trọng theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ, tạo sự thuận tiện và các điều kiện 

cần thiết cho các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện mô hình, cách làm; 

đảm bảo không để vì có khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất 

lượng mô hình, điển hình. 

- Hiệu quả mô hình điển hình: các cấp bộ Đoàn dự kiến hiệu quả mô hình, 

rà soát hiệu quả mô hình, điển hình sau thời gian thực hiện (quý, 6 tháng, năm) 

so với trước khi củng cố, nâng cao chất lượng mô hình, điển hình. Đánh giá hiệu 

quả cần đảm bảo đầy đủ cả về nhận thức, thái độ, chuyển biến hành động và 

những kết quả, con số cụ thể về vật chất, sản phẩm, hiệu quả xã hội,…của mô 

hình điển hình. 

- Tính khả thi nhân rộng mô hình, điển hình: Các cấp bộ Đoàn chỉ đạo, 

hướng dẫn, tạo điều kiện cũng cố, xây dựng mô hình, điển hình cụ thể, thiết 

thực, có khả năng nhân rộng cho các tập thể, cá nhân khác có tình hình, nhiệm 

vụ đặc thù, khả năng giống nhau; hạn chế xây dựng mô hình, điển hình đòi hỏi, 

yêu cầu cao về trình độ chính trị. Cần làm tốt công tác tổ chức sơ kết, rút kinh 

nghiệm, kịp thời biểu dương, tuyên truyền kết quả, hiệu quả của mô hình, điển 

hình để các tập thể, cá nhân khác mạnh dạn, tích cực học tập và làm theo. 

- Đối với việc xây dựng mô hình, điển hình mới: quán triệt các nội dung tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 06-

CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về “Tổ chức cuộc vận động học tập 
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và lam theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay, nhất là chuyên đề toàn 

khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc”, các đơn vị lựa chọn nội dung học tập phù hợp để 

xây dựng mô hình, điển hình học tập cho tập thể, cá nhân. Đồng thời, quá trình 

xây dựng các mô hình, điển hình của tập thể, cá nhân cần phải gắn kết chặt chẽ 

với Chương trình hành động của Đoàn các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các quy 

định hiện hành của Trung ương, Tỉnh ủy và Kế hoạch của Tỉnh đoàn về việc 

tuyên truyền, thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 

2025 “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển” phù hợp 

với tình hình thực tiễn tại đơn vị. 

- Đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng mô hình, điển hình đã thực 

hiện trong những năm qua: từ những mô hình, điển hình đã được triển khai, 

thực hiện trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn từng chỉ đạo tập thể, cá nhân 

rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung mới ở từng tiêu chí phù hợp với 

thực tiễn, tình hình. Đối với các mô hình, điển hình không còn phù hợp các địa 

phương, đơn vị mạnh dạn loại bỏ và nghiên cứu xây dựng mô hình mới,         

phù hợp. 

- Đối với việc nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo lời 

Bác: trên cơ sở mô hình, điển hình đã được xây dựng, củng cố nâng cao chất 

lượng theo tiêu chí quy định, các đơn vị chỉ đạo nhân rộng phù hợp trong từng 

khối đối tượng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu 

quả, tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa của mô hình, điển hình đã nhân rộng. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
 
 

 

 

* Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 
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