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HƯỚNG DẪN 
 triển khai Đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm  

ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023), 75 năm ngày Bác Hồ  

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) 
----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 22/02/2023 của Tỉnh ủy về tổ 
chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai 

(23/9/1958 - 23/9/2023) và 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 
(11/6/1948 - 11/6/2023); Công văn số 730/UBND-NC, ngày 27/02/2023 của 

UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ 
thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở nội vụ hướng dẫn triển khai Đợt thi đua chuyên đề 
cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Bảo đảm sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện 
Đợt thi đua chuyên đề. Tạo ra khí thế thi đua sôi nổi bằng những việc làm, hành 
động thiết thực, cụ thể gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm 

vụ, bổn phận, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn 
tỉnh. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình xuất sắc trong Đợt 

thi đua. Giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và 
người dân nắm được nội dung và yêu cầu của Đợt thi đua để tích cực tham gia.  

2. Yêu cầu 

Đợt thi đua chuyên đề cần triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị để 
mọi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia hưởng 

ứng. Nội dung hướng dẫn bảo đảm cụ thể, sát thực, khả thi, dễ kiểm tra, đánh giá 
kết quả thực hiện; xác định rõ thời gian, đối tượng, tiêu chuẩn thi đua và hồ sơ đề 
nghị khen thưởng, bảo đảm Đợt thi đua sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG,  CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Thời gian thi đua 

Từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023 

2. Chủ đề thi đua 

Để cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ tại buổi nói chuyện với đồng bào các dân 

tộc và cán bộ, bộ đội, công nhân tỉnh Lào Cai ngày 24/9/1958 “Cán bộ phải cần, 
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kiệm, liêm, chính, phải một lòng, một dạ phục vụ nhân dân, luôn luôn quan tâm 

đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phải làm đúng  chính sách của 
Đảng và Chính phủ, đi đúng đường lối của quần chúng” . Ngày 24/02/2023, Tỉnh 
ủy Lào Cai đã tổ chức phát động Đợt thi đua chuyên đề kỷ niệm 65 năm ngày Bác 

Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề 
"Lào Cai thi đua làm theo lời Bác – Nhân lên khát vọng phát triển".  

3. Đối tượng thi đua: Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, 
doanh nghiệp, hợp tác xã; các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 
người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

4. Nội dung thi đua 

Mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có ít nhất một công trình, 
phần việc thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào 

Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có ít nhất một việc làm ý nghĩa thiết thực 

học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; mỗi người dân 
Lào Cai thi đua làm theo lời Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực trong lao động, 

sản xuất phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông 
thôn mới.  

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và triển khai 

sâu rộng Đợt thi đua chuyên đề tại địa phương, đơn vị. Mọi tổ chức, cá nhân tích 
cực hưởng ứng tham gia bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, ý 
nghĩa, qua đó nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển, phấn đấu 

hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.  

Nội dung thi đua hướng vào thực hiện tốt ba nhiệm vụ: Học tập, làm theo và 

nêu gương của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của 
Bộ Chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong 

lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa 
phương, đơn vị, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến đạo đức, ý thức thực 

thi công vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên. 

5. Cách thức triển khai.  

5.1. Đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp . 

Căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy và hướng dẫn này, cấp ủy, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch và phát động thi đua tại cơ quan, đơn vị 
mình. Đăng ký tên mô hình, công trình, phần việc ý nghĩa làm theo lời Bác phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành nghề, điều kiện đặc thù của đơn vị. 
Trọng tâm là: Xây dựng, tu bổ, chỉnh trang, tôn tạo các công trình, phần việc thiết 

thực, ý nghĩa để hưởng ứng Đợt thi đua; triển khai các mô hình mới, cách làm hiệu 
quả bằng các giải pháp hữu ích đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét; tổ chức các 

hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế; tổ 
chức các hoạt động thiết thực để tuyên truyền, cổ động, giáo dục, nhất là thế hệ trẻ 
về tình cảm của Bác Hồ với Lào Cai, Lào Cai với Bác Hồ;... 
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Cơ quan, đơn vị tổng hợp, gửi nội dung đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân về 

đơn vị chủ trì theo dõi đợt thi đua (đối với cấp xã là Ban Tuyên vận; đối với cấp 
huyện, cấp tỉnh là Ban Tuyên giáo) để tổng hợp, theo dõi, báo cáo thường trực cấp ủy.  

5.2. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.  

Đăng ký ít nhất một việc làm, giải pháp thiết thực, cụ thể trong học tập, làm 

theo và nêu gương Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vị trí việc làm của 
cá nhân để hưởng ứng Đợt thi đua chuyên đề. Trọng tâm là: Thực hiện trách nhiệm 

nêu gương; đổi mới lề lối, tác phong, phong cách công tác; nêu cao tinh thần trách 
nhiệm phục vụ nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa 

phương, đơn vị liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng văn hóa 
công sở; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tham gia xây dựng 

nông thôn mới; các hành động, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân 
ái vì con người và cuộc sống cộng đồng,...  

Cá nhân gửi đăng ký thi đua về cơ quan, đơn vị để tổng hợp và niêm yết trên 

bảng thông báo nội bộ hoặc cổng thông tin điện tử, fanpage của cơ quan, đơn vị để 
theo dõi và tích cực hưởng ứng tham gia.  

5.3. Đối với người dân. 

Tích cực tham gia Đợt thi đua chuyên đề bằng những việc làm, hành động 

thiết thực, cụ thể trong học tập, lao động, sản xuất góp phần phát triển kinh tế, văn 
hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là thi đua 

xây dựng các mô hình, sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương (mô hình hộ làm kinh tế giỏi; mô hình xóa đói giảm nghèo; mô hình giải 

quyết vấn đề xã hội ở địa phương; mô hình vì cuộc sống cộng đồng; giúp đỡ người 
yếu thế;.... Các sản phẩm chủ lực bao gồm các vật phẩm, sản phẩm, thuộc thế 

mạnh của địa phương cần được xây dựng, quảng bá để nâng cao giá trị kinh tế).  

Chi bộ khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các đoàn thể 
khu dân cư kịp thời phát hiện, động viên, khích lệ và đề xuất biểu dương, khen 

thưởng các điển hình xuất sắc có việc làm, hành động cụ thể, thiết thực trong 
phong trào thi đua, báo cáo cấp ủy cùng cấp.  

III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH VÀ HÌNH 

THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng 

- Tập thể: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

nhân dân, cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang; các huyện, thành phố, 

thị xã; các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã trên 
địa bàn tỉnh. 

- Cá nhân: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang và Nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Hình thức khen thưởng 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
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- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ 

quan, ban, ngành, doanh nghiệp; chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. 

3. Tiêu chuẩn, chỉ tiêu khen thưởng 

Ngoài các tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT, ngày 
29/11/2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn các hình thức 

biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển 
hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các 

tập thể cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong đợt thi đua cần đạt tiêu chuẩn 
cụ thể như sau:  

3.1. Đối với bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Tập thể:   

Tặng cho cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã là tập thể 
tiêu biểu tích cực tham gia đợt thi đua chuyên đề, có nhiều mô hình, công trình, 
cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo Bác (mục 4.1). 

Các hoạt động tạo được sức lan tỏa rộng rãi góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, 
xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của tỉnh và là tập thể điển hình tiên tiến 

trong đợt thi đua, đã được nêu gương trên Cổng TTĐT của Hội đồng TĐKT tỉnh 
Lào Cai hoặc Báo, Đài PT-TH tỉnh Lào Cai hoặc được cấp có thẩm quyền ghi danh 

theo quy định  

- Cá nhân: 

Tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cá nhân 
giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại các doanh nghiệp, hợp tác xã là cá nhân tiêu biểu 
nhất có hành động, việc làm, giải pháp cụ thể trong học tập và làm theo Bác gắn 

với thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vị trí việc làm của cá nhân, đã được các cấp ủy 
Đảng hoặc cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã nêu gương tại 

các cuộc họp. Đồng thời các cá nhân trình đề nghị khen thưởng phải được nêu 
gương trên Cổng TTĐT của Hội đồng TĐKT tỉnh Lào Cai hoặc Báo, Đài PT-TH 

tỉnh Lào Cai, hoặc được cấp có thẩm quyền ghi danh theo quy định.  

Tặng cho cá nhân là người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã và 
nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia đợt thi đua chuyên đề bằng những việc 

làm, hành động thiết thực, cụ thể trong lao động, sản xuất góp phần phát triển kinh 
tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững, tạo sức lan tỏa rộng rãi phải được nêu gương trên Cổng 
TTĐT của Hội đồng TĐKT tỉnh Lào Cai, hoặc Báo, Đài PT-TH tỉnh Lào Cai hoặc 

được cấp có thẩm quyền ghi danh theo quy định.  

Ngoài các nội dung tại mục 4.3, tặng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có 
đóng góp bằng tiền, vật chất và công sức trong đợt thi đua trị giá từ 150 triệu đồng 

trở lên đối với tập thể và 50 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, hộ gia đình.  

- Chỉ tiêu: Đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, mỗi Đảng bộ trực 

thuộc Tỉnh ủy giới thiệu 2 tập thể và 3 các nhân thực sự tiêu biểu, nổi trội trong 

Đợt thi đua của địa phươn, đơn vị đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
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(chú ý ưu tiên các đối tượng tập thể tiêu biểu ở cơ sở, cá nhân là cán bộ, đảng viên 

không giữ chức vụ, người lao động trực tiếp).     

3.2. Giấy khen của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã .  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 
căn cứ quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng và nội dung của đợt 

thi đua này hướng dẫn số lượng, tiêu chuẩn, hình thức biểu dương, khen thưởng 
phù hợp nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đợt 

thi đua, nhất là mô hình hay, cách làm sáng tạo, cá nhân thực sự tiêu biểu, nổi trội 
trong học và làm theo Bác. 

4. Quy trình, thời gian và hồ sơ trình khen thưởng.  

4.1. Quy trình, thời gian trình khen thưởng:  

- Kết thúc đợt thi đua, căn cứ kết quả thực hiện đợt thi đua chuyên đề, các 
cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp khen thưởng, 
biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua vào dịp kỷ niệm 65 

năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/2023) và lựa chọn các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc tiêu biểu, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 
khen gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai trước ngày 15/8/2023. 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ, xét duyệt và lập hồ sơ 
trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đủ điều 

kiện theo quy định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo 
quy định, hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai 

(quầy giao dịch của Sở Nội vụ). Thời gian nộp hồ sơ trước 15 ngày tổ chức hội 
nghị của tỉnh. 

4.2. Hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng. 

- Biên bản họp xét khen thưởng 

- Báo cáo kèm trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân 

Lưu ý: Đối với nhân dân và người lao động trực tiếp, không giữ chức vụ 
lãnh đạo quản lý trong các doanh nghiệp, hợp tác xã; các tập thể, cá nhân, hộ gia 

đình có đóng góp ủng hộ trong phong trào không phải viết báo cáo thành tích mà 
các cơ quan trình khen thưởng tóm tắt trích ngang thành tích. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Chủ trì theo dõi Đợt thi đua chuyên đề, là đầu mối tổng hợp hồ sơ khen 
thưởng, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh)  hoàn tất các thủ tục trình Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen theo quy định. Phối hợp tổ chức trao thưởng tại Lễ 
kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. 

Tham mưu Tỉnh ủy báo cáo tổng kết Đợt thi đua chuyên đề kỷ niệm 65 năm 

ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 
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Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền 

về không khí thi đua sôi nổi hưởng ứng Đợt thi đua chuyên đề trên địa bàn toàn tỉnh.  

2. Đề nghị Sở Nội vụ: 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai đợt thi đua 
chuyên đề; thẩm định thành tích, tiêu chuẩn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân 

điển hình trong đợt thi đua. Hoàn tất các thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
Bằng khen theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ trao thưởng tại Lễ kỷ 

niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai.  

3. Đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.  

- Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng Đợt thi đua chuyên đề thiết thực, 
hiệu quả theo Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 22/02/2023 của Tỉnh ủy về tổ chức 

các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm 
ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.  

- Chỉ đạo và tổ chức tổng kết đợt thi đua chuyên đề tại địa phương, đơn vị; 

biểu dương, khen thưởng các điển hình xuất sắc trong đợt thi đua. Số lượng các tập 
thể, cá nhân khen thưởng do đơn vị chủ quản quyết định. 

- Lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân thực sự điển hình, nổi trội của địa 
phương, đơn vị đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.  

4. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông 

tấn báo chí. 

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trung tâm văn hóa, thể thao – Truyền 
thông các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hằng tháng 

cập nhật, đưa tin, bài, phóng sự phản ánh về đợt thi đua.  

Báo Lào Cai, Tạp chí Phansipang, cổng thông tin điện tử, bản tin, fanpage 

của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về Đợt thi 
đua chuyên đề, đặc biệt là những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học 

tập và làm theo Bác.  

Trên đây là hướng dẫn triển khai Đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 

65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái 

quốc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 

- Thường trực TU (b/c), 
- HĐND, UBND tỉnh, 

- Sở Nội vụ (Ban TĐKT), 
- Các huyện, thị, thành, ĐUTT, 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, 
- Các sở, ban, ngành tỉnh, 
- MTTQ và các đoàn thể, 

- Lãnh đạo Ban, 
- Phòng LLCT&LSĐ, 

- Lưu VT BTGTU. 

      TRƯỞNG BAN 

    
 
 

 

 

 
 

                    Dương Đức Huy  
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Đơn vị :……………. 

 
    ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai  

75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số …. HD/BTG TU)  

 

TT Nội dung đăng ký làm theo Bác Ghi chú 

Tập thể  

1   

2   

…   

Cá nhân  

1   

2   

…   
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