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Kính gửi:  

  - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 
  - UBND các xã thị trấn; 
  - Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp; 

  - Các khối thi đua thuộc huyện; 
  - Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 1 3/01/2023 của UBND tỉnh 
Lào Cai về phát động phong trào thi đua năn 2023. 

Năm 2022 cùng với sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, huyện Bảo Yên đã nỗ lực thi đua hoàn 
thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; tăng trưởng kinh tế tiếp tục 
duy trì, giữ vững về quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội, văn hóa - xã 
hội được chú trọng, phát triển.  

Bước sang năm 2023, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc 
tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ XXII, 
nhiệm kỳ 2020-2025; các Đề án, Nghị quyết, Kế hoạch trọng tâm giai đoạn 
2021-2025; các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-
2025;.... Dự báo năm 2023, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức 
tạp, khó lường; việc thực hiện các chương trình, dự án tiềm ẩn nhiều khó khăn, 
thách thức đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành để thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu. 
Mặt khác, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường ảnh hưởng 
đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; tình hình an ninh trật tự, đơn thư khiếu 
nại, tố cáo còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.  

Trước những thời cơ và thách thức đó, nhằm kế thừa và phát huy kết quả 
đã đạt được trong năm 2022 đồng thời phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Lập thành tích chào mừng kỷ niêm 75 năm 
ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-16/6/2023) và các ngày lễ 
lớn, trọng thể của đất nước.  

I. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA: 

1. Mục tiêu thi đua 



(1) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp 
nhân dân thi đua, khen thưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả  Chỉ thị số 08-CT/TU 
ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 
nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ 
chức thi đua liên tục, sôi nổi, thiết thực và hiệu quả ngay từ đầu năm, nhằm 
Thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện 
trong năm 2023. 

(2) Với tinh thần quán triệt chủ đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát 
động đó là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo -  Hành động - Phát triển”; tập 
trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm (1) Phát triển Nông nghiệp - Nông thôn và xây 
dựng nông thôn mới (2) Phát triển du lịch xanh, bền vững (3) Hoàn thiện, quản 
lý các quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng (4) Thu hút đầu tư công nghiệp gia 
công, chế biến (5) Cải cách hành chính, chuyển đổi số;  

2. Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. 

(1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 265 tỷ đồng (bao gồm cả thu di 
tích); Cân đối bố trí trả vốn vay quỹ phát triển đất tối thiểu 25 tỷ đồng; 

(2) Thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/năm; 

(3) Tổng sản lượng lương thực có hạt là 44.384 tấn; Giá trị sản phẩm trên 
01 ha đất canh tác đạt 90 triệu đồng;  

(4) Số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới: 09 xã; 01 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao; số tiêu chí nông thôn mới bình quân trên xã: 16,81 tiêu chí;   

(5) Giá trị sản xuất TTCN (giá SS 2010) trên 215 tỷ đồng;  

(6) Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn là 1,4 triệu lượt người; “Số hộ 
tham gia làm du lịch homestay là 30 hộ, trong đó duy trì là 22 hộ, tham gia mới 
là 08 hộ; doanh thu từ du lịch, dịch vụ là 980 tỷ đồng”; 

(7) Phấn đấu xây dựng 10 trường học đạt chuẩn Quốc gia; Phấn đấu về 
đích phổ cập Mầm non cho trẻ 4 tuổi; 

(8) Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 21,5 giường bệnh; số bác sỹ trên 
một vạn dân 06 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng trên 
tuổi dưới 14,5%; Giảm tỷ suất sinh thô 0,3‰. 

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 62%;  

(10) Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều là 4,3% theo tiêu chí mới;  

(11) Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá: 85%; tỷ lệ số thôn, bản, tổ 
dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá 80%;  

(12) Phấn đấu tỷ lệ văn bản được ký số (95% trở lên với cấp huyện; 80% 
với cấp xã); triển khai và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện”. Phấn đấu 
huyện đứng nhóm 3 huyện cao nhất về ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách 
hành chính, các chỉ số PAPI, DDCI. 

 (13) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 62% và nâng cao chất lượng rừng;  



(14) Cấp GCN QSD đất lần đầu 350 giấy; phấn đấu giải quyết, xử lý các 
trường hợp làm nhà ở, công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng 
đất 400 trường hợp; 

(15) Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại đô thị đạt 97%. Phấn đấu mỗi xã 
có tối thiểu 01 mô hình sản xuất phân hữu cơ từ việc xử lý rác thải sinh hoạt, 
hữu cơ.  

 (16) Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo được thẩm tra, xác minh, kết luận và 
ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy định đạt trên 92%;  

 (17) Tỷ lệ các xã, thị trấn đạt xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt trên 85%. 

3. Nội dung thi đua. 

3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính 
trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 
13/01/2023 về phát động phong trào thi đua năm 2023. và các văn bản hướng dẫn 
thi hành của Trung ương, của tỉnh, của huyện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, 
công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công 
tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục 
triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về 
việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

3.2 Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện có 
hiệu quả các đợt thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Huyện ủy, HĐND và UBND 
huyện phát động. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong chỉ đạo tổ chức các phong 
trào thi đua yêu nước. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thi đua thực hiện cải 
cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất 
và trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ứng dụng công 
nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, 
sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

3.3. Tăng cường xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong sạch, vững mạnh, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. 

3.4. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, trong đó  có Luật phòng 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết đấu tranh 
phòng chống các loại tội phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, quốc phòng, an ninh 
được giữ vững đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội. 

3.5. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua 
yêu nước năm 2023. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do 
trung ương, tỉnh, huyện phát động; tiếp tục hiện có hiệu quả các phong trào thi 
đua chuyên đề trên địa bàn huyện, chú trọng thực hiện các phong trào thi đua 



“Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh 
ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2022-2025.  

Đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội, chú 
trọng tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, 
nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

 Thực hiện tốt Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về việc triển khai 
phong trào thi đua ‘‘Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 
công sở’’trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2025. 

3.6. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; chú 
trọng xây dựng điển hình tiên tiến là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Phát 
hiện, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; 
tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thể hiện tính tiêu biểu, xuất sắc, có sức 
lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, doanh nghiệp. Quan tâm lựa 
chọn khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; vùng cao, 
vùng còn nhiều khó khăn. 

II. TRIỂN KHAI VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁC PHONG TRÀO 
THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023. 

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua do 
UBND tỉnh phát động trên địa bàn huyện như sau: 

1. Phong trào thi đua: “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo 
dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2021-
2025, Giao cho Phòng Giáo dục & Đào tạo là cơ quan thường trực phong trào 
thi đua, phối hợp với Phòng Nội vụ triển khai phong trào thi đua.  

1.1. Xây dựng Kế hoạch của phong trào thi đua. 

UBND huyện uỷ quyền cho phòng Giáo dục & Đào tạo thành lập 03 khối 
thi đua gồm; Khối thi đua cấp Mầm Non; Khối thi đua cấp Tiểu học; Khối thi 
đua cấp THCS; 

Phòng Giáo dục & Đào tạo chủ động xây dựng Kế hoạch thi đua ngay từ 
đầu năm học, trình UBND ký duyệt. Đồng thời gửi thường trực Hội đồng thi đua 
khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp). 

1.2. Về đăng ký thi đua:  

Phòng Giáo dục & Đào tạo, đăng ký nội dung và chỉ tiêu thi đua của tập 
thể, cá nhân thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3, Quyết định số 
50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai được sửa đổi bởi 
khoản 1 Điều 1, Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND 
tỉnh Lào Cai.  

Gửi Phòng Nội vụ thẩm định trước ngày 25/9 hằng năm, Phòng nội vụ 
tham mưu cho UBND huyện đăng ký thi đua và gửi UBND tỉnh (qua Sở Giáo 
dục & Đào tạo) trước ngày 30/9 hằng năm. 

1.3. Về khen thưởng:  



Khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh, thực hiện theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Quyết định số 28/2021/QĐ-
UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định phong trào thi đua 
“Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và Hướng dẫn số 709/SNV-
TĐKT ngày 11/6/2021 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định 
28/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai và các văn bản 
hướng dẫn của Sở, Ngành có liên quan đến phong trào thi đua. 

2. Phong trào thi đua: “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân 
và công tác dân số” trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2021-2025, Giao cho 
Trung tâm Y tế huyện là cơ quan thường trực phong trào thi đua, phối hợp với 
Phòng Nội vụ triển khai phong trào thi đua. 

2.1. Xây dựng Kế hoạch của phong trào thi đua. 

Trung tâm Y tế huyện chủ động xây dựng Kế hoạch thi đua ngay từ đầu 
năm, trình UBND ký duyệt. Đồng thời gửi thường trực Hội đồng thi đua khen 
thưởng huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp). 

2.2. Về đăng ký thi đua:  

Trung tâm Y tế huyện, tổng hợp đăng ký nội dung và chỉ tiêu thi đua của 
tập thể, cá nhân thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3, Quyết định số 
50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai được sửa đổi bởi 
khoản 1 Điều 1, Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND 
tỉnh Lào Cai.  

Gửi Phòng Nội vụ thẩm định trước ngày 25/01 hằng năm, Phòng nội vụ 
tham mưu cho UBND huyện đăng ký thi đua với UBND tỉnh và gửi qua (Sở Y 
tế) trước ngày 30/01 hằng năm. 

2.3. Về khen thưởng: 

 Khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh, thực hiện theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Quyết định số 32/2021/QĐ-
UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi 
đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số” trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn số 955/SNV-TĐKT ngày 
30/7/2021 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định 32/2021/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai và các văn bản hướng dẫn của Sở, 
Ngành có liên quan đến phong trào thi đua. 

3. Phong trào thi đua:“Cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Bảo 
Yên giai đoạn 2021-2025, Giao Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực phong 
trào thi đua. 

3.1. Xây dựng Kế hoạch của phong trào thi đua. 

Phòng Nội vụ chủ động xây dựng Kế hoạch thi đua ngay từ đầu năm, 
trình UBND ký duyệt. Đồng thời gửi thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng 
huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp). 

3.2. Về đăng ký thi đua: 



 Các xã, thị trấn đăng ký danh hiệu thi đua với UBND huyện (gửi phòng 
Nội vụ) tổng hợp trước ngày 15/01 hằng năm, Phòng Nội vụ thẩm định, tham 
mưu cho UBND huyện đăng ký với UBND tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ) trước ngày 
01/02 hằng năm. 

3.3. Về khen thưởng:  

Khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh, thực hiện theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Quyết định số 33/2021/QĐ-
UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định phong trào thi đua 
“Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2025; Hướng 
dẫn số 956/SNV- TĐKT ngày 30/7/2021 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện 
phong trào thi đua Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và các văn bản 
hướng dẫn của Sở Nội vụ hằng năm về phong trào thi đua. 

4. Phong trào thi đua: “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn 
huyện Bảo Yên giai đoạn 2021-2025; Giao cho Huyện đoàn Bảo Yên là cơ 
quan thường trực phong trào thi đua, phối hợp với Phòng Nội vụ triển khai 
phong trào thi đua. 

4.1. Xây dựng Kế hoạch của phong trào thi đua. 

Huyện đoàn chủ động xây dựng Kế hoạch thi đua ngay từ đầu năm, trình 
UBND ký duyệt. Đồng thời gửi thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng 
huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp). 

4.2. Về đăng ký thi đua: 

 Huyện đoàn Bảo Yên tổng hợp đăng ký nội dung và chỉ tiêu thi đua của 
tập thể, cá nhân thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3, Quyết định số 
50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai được sửa đổi bởi 
khoản 1 Điều 1, Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND 
tỉnh Lào Cai.  

Gửi Phòng Nội vụ thẩm định trước ngày 15/01 hằng năm, Phòng Nội vụ 
tham mưu cho UBND huyện đăng ký thi đua với UBND tỉnh và gửi (qua Tỉnh 
đoàn) trước ngày 30/01 hằng năm. 

4.3. Về khen thưởng:  

Khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh, thực hiện theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Quyết định số 35/2021/QĐ-
UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định phong trào thi đua 
“Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; 
Hướng dẫn số 959/SNV-TĐKT ngày 02/8/2021 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực 
hiện phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” và các văn bản hướng 
dẫn của Sở, Ngành có liên quan đến phong trào thi đua. 

5. Phong trào thi đua: “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc 
phòng an ninh vững chắc” trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2021-2025; 
Giao cho Công an huyện là cơ quan thường trực phong trào thi đua, phối hợp 
với Ban Chỉ huy Quân sự, phòng Nội vụ triển khai phong trào thi đua.  

5.1. Xây dựng Kế hoạch của phong trào thi đua. 



Công an huyện chủ động xây dựng Kế hoạch thi đua ngay từ đầu năm, 
trình UBND ký duyệt. Đồng thời gửi thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng 
huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp). 

5.2. Về đăng ký thi đua: 

 Đăng ký nội dung và chỉ tiêu thi đua của tập thể, cá nhân thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 3, Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 
29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1, Quyết 
định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai.  

UBND các xã, thị trấn và các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an 
nhân dân cấp huyện tổng hợp, đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân gửi về 
Công an huyện tổng hợp chung. 

Công an huyện tổng hợp, đăng ký thi đua gửi UBND huyện (qua phòng 
Nội vụ) trước ngày 05/01 hằng năm. 

Phòng nội vụ tham mưu cho UBND huyện đăng ký thi đua với UBND 
tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/01 hằng năm. 

5.3. Về khen thưởng:  

Khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh, thực hiện theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Quyết định số 36/2021/QĐ-
UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định phong trào thi đua 
“Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng an ninh vững chắc” trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn số 967/SNV ngày 
02/8/2021 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân 
tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn của Sở, Ngành có liên 
quan đến phong trào thi đua. 

6. Phong trào thi đua: “Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện. 

Giao cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện là cơ quan thường 
trực nội dung thi đua xây dựng nông thôn mới, phối hợp với phòng Nội vụ triển 
khai phong trào thi đua. 

Giao cho Phòng Lao động, Thương binh và xã hội  là cơ quan thường 
trực nội dung thi đua giảm nghèo bền vững, phối hợp với Phòng Nội vụ triển 
khai phong trào thi đua. 

Giao cho Phòng Dân tộc là cơ quan thường trực nội dung thi đua thực 
hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phối 
hợp với Phòng Nội vụ triển khai phong trào thi đua.  

6.1. Xây dựng Kế hoạch của phong trào thi đua. 

Các cơ quan: Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện; Phòng Lao 
động, Thương binh và Xã hội; Phòng Dân tộc huyện chủ động xây dựng Kế 
hoạch thi đua ngay từ đầu năm, trình UBND ký duyệt. Đồng thời gửi thường 
trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp). 

6.2. Về đăng ký thi đua: 



Đăng ký nội dung và chỉ tiêu thi đua của tập thể, cá nhân thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 3, Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 
29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1, Quyết 
định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai. 

- Đăng ký nội dung thi đua xây dựng nông thôn mới. Văn phòng Điều 
phối nông thôn mới huyện đăng ký thi đua gửi Văn phòng Điều phối nông thôn 
mới tỉnh trước ngày 15/01 hằng năm. 

- Đăng ký nội dung thi đua giảm nghèo bền vững, Phòng Lao động, 
Thương binh và Xã hội huyện, đăng ký thi đua gửi UBND huyện (qua phòng 
Nội vụ). Phòng Nội vụ trình UBND huyện đăng ký thi đua với UBND tỉnh, gửi 
(qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/01 hằng năm. 

- Đăng ký nội dung thi đua thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phòng Dân tộc đăng ký thi đua gửi UBND 
huyện (qua phòng Nội vụ). Phòng Nội vụ trình UBND huyện đăng ký thi đua 
với UBND tỉnh gửi (qua Ban Dân tộc tỉnh) trước ngày 15/01 hằng năm. 

6.3. Về khen thưởng:  

Khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh, thực hiện theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Quyết định số 41/2022/QĐ-
UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về phong trào thi 
đua “Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia” giai đoạn 2022-2025, và 
các văn bản hướng dẫn của Sở, Ngành có liên quan đến phong trào thi đua.  

7. Phong trào thi đua: Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào 
Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2022-2025. 

Giao cho Phòng Nông nghiệp & PTNTlà cơ quan thường trực phong 
trào thi đua, phối hợp với phòng Nội vụ để triển khai phong trào thi đua.  

7.1. Xây dựng Kế hoạch của phong trào thi đua. 

Phòng Nông nghiệp & PTNT, chủ động xây dựng Kế hoạch thi đua ngay 
từ đầu năm, trình UBND ký duyệt. Đồng thời gửi thường trực Hội đồng thi đua 
khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp). 

7.2. Về đăng ký thi đua:  

Đăng ký nội dung và chỉ tiêu thi đua của tập thể, cá nhân thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 3, Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 
29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1, Quyết 
định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai. 

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đăng 
ký thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp hàng hoá với UBND 
huyện gửi về Phòng Nông nghiệp & PTNT. Phòng Nông nghiệp &PTNT tổng 
hợp đăng ký thi đua của các Doanh nghiệp, hợp tác xã và các xã, thị trấn gửi 
Phòng Nội vụ để tham mưu cho UBND huyện đăng ký thi đua với UBND tỉnh 
gửi về (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

7.3. Về khen thưởng:  



Khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh, thực hiện theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Kế hoạch 39/KH-UBND ngày 
27/01/2022 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh 
Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2022-2025, và các 
văn bản hướng dẫn của Sở, Ngành có liên quan đến phong trào thi đua. 

8. Phong trào thi đua: Về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025 

Giao cho Phòng Văn hoá&Thông tin là cơ quan thường trực của phong 
trào thi đua, phối hợp với Phòng Nội vụ để triển khai phong trào thi đua. 

8.1. Xây dựng Kế hoạch của phong trào thi đua. 

Phòng Văn hoá & Thông tin chủ động xây dựng Kế hoạch thi đua ngay từ 
đầu năm, trình UBND ký duyệt. Đồng thời gửi thường trực Hội đồng thi đua 
khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ tổng hợp) 

8.2. Về đăng ký thi đua:  

Đăng ký nội dung và chỉ tiêu thi đua của tập thể, cá nhân thực hiện theo 
quy định tại khoản 1 Điều 3, Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 
29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1, Quyết 
định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp đăng ký thi 
đua trong đó nêu rõ chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ thi đua về chuyển đổi số (có sản 
phẩm cụ thể) gửi đăng ký thi đua về Phòng Văn hoá & Thông tin trước  ngày 
10/02 hằng năm để tổng hợp.  

Phòng Văn hoá-Thông tin tổng hợp, thẩm định gửi Phòng Nội vụ trình 
UBND huyện đăng ký thi đua với UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và truyền 
thông) trước ngày 20/02 hằng năm. 

8.3. Về khen thưởng:  

Khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh, thực hiện theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 108/KH-UBND 
ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi 
số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung thi đua trên, 
UBND huyện giao: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp trên cơ sở 
chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao tổ chức phát động phong trào thi đua 
thực hiện hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 
2023 chủ động tổ chức các đợt thi đua, các phong trào thi đua chuyên đề tập 
trung vào những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu còn nhiều hạn chế, tồn tại hoặc kết 
quả đạt được so với kế hoạch còn thấp. 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trên 
cổng thông tin điện tử của huyện và các phương tiện thông tin đại chúng để các 
tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện học tập và làm theo. 



2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội 
và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, 
chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tích cực 
tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của huyện. Tăng cường công tác 
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phong 
trào thi đua, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và các mô hình, 
giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực. 

3. Trưởng các khối thi đua thuộc huyện năm 2023 xây dựng kế hoạch 
triển khai nội dung giao ước thi đua và tổ chức các hoạt động khối thi đua; xây 
dựng nội dung chuyên đề bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của khối thi đua. 

4 Giao Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện), 
tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện phong trào thi đua của huyện; đồng 
thời tham mưu cho các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện tổ chức 
kiểm tra, đôn đốc; giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện thẩm định thành tích 
để xem xét biểu dương, khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc tích cực trong phong trào thi đua. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp tổ chức 
triển khai các phong trào thi đua năm 2023 ngay từ đầu năm, quyết tâm phấn đấu 
thi đua thực hiện thắng lợi, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thành viên Hội đồng TĐKT huyện; 
- Trung tâm văn hóa TT-TT; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, NV. 
 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Trần Trọng Thông 
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