
HQI LHPN TINH LAO CAT CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN THU'1NG VIJ Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S&  10  /KH-BTV Lao C'ai, ngày O tháng  /j  nám 2021 

KE HOACH 
Hu'ö'ng ung dçt thi dua dc bit 1p thành tIch chào mu'ng 
A A A t A 

Dii hyi d'ii bieu Phit nir toan quoc Ian thir XIII, nhiçm ky 2022-2027 

Thixc hin K hoach s 1126/KH-DCT ngày 8/10/202 1 cüa Doàn Chü tjch 
Trung irnng Hi LHPN Vit Nam ye phát dng dçt thi dua dc bit 1p thành tIch 
chào mmg Di hi dii biêu phii ncr toàn quôc lan thir XIII; 

Nhäm thiêt thirc 1p thành tIch hróng tài Di hi dai  biêu Phii nit toàn quôc 
lan thu XIII, nhim kS'  2022 - 2027; Ban Thung vu Hôi LHPN tinh Lao Cai xây 
dirng Kê hoach huông lrng dçt thi dua dc bit 1p thành tIch châo mirng Di hi 
dui biêu phti nit toàn quôc lan thir XIII, ciii the nhi.r sau: 

A. MUC  DICH, YEU CAU 
I.MycdIch 
- Phát huy sue mtnh doàn kêt, sang to cüa các cap Hi và toàn the can b, 

hti viên, phi nit trong toàn tinh thi dua Ip thành tIch chào mrng Dai  hi c1ti biêu 
phi nir toàn quôc lan thir XIII; cô vu, khuyên khIch can b, hi viên, phit nit tir 
giác, tIch crc tham gia phong trào thi dua, các cuc vn dng to dtng hrc gop 
phân th1rc hin thang lçii nhim vi tr9ng tam nàm 2022. 

- Tiêp tic nâng cao nhn thrc, tinh than trách nhim cüa can b, hi viên, 
các tang lap phi nit và toàn xâ hi ye vai trô, vj the và dóng gop cüa to chüc Hi, 
can b, hi viên, phi nit cho cong cuc xây dirng vâ phát triên tinh Lao Cai gop 
phân xây dmg dat nithc phôn vinh. 

- Biêu diang kjp thai kêt qua phong trao thi dua, sang kiên, each lam hay, 
mO hnh mâi cüa các ttp the, ca nhãn diên hInh, xuât sac trong dqt thi dua dc bit; 
tio s1r lan tOa, nhân rng cách lam hiu qua, các cong trInh tiêu biêu trong toàn tinh 
và d1r thi toàn quôc. 

A II. Yeu can 
- Dot thi dua dc bit ducic phát dng và to chüc thirc hin sâu rng tâi các 

cap Hi, can bô, hi vien, phu nit; hInh th(rc to chuc dçit thi dua phãi phong phü, 
sang tao, 1mb hott; ni dung thi dua ciii the, sat vói nhu câu thçrc tiên, hiu qua gän 
vói thrc hin nhim vi chInh trj cüa dat nuâc, cüa dja phixcrng. 

- Kêt hçip cht chê giita thirc hin dçit thi dua dc bit vOi phong trào thi dua 
thii?mg xuyên, các dqt thi dua chuyên dê...; gän két qua thirc hin thi dua vâi cOng 
tác khen thuâng nhäm dng viên các tp the, can b, hi viên, các tang kcp phii nit 
tIch circ tham gia phong trào thi dua cüa Hi. 

- Các cap Hi chü dng dánh giá tong ket dqt thi dua dc bit, biêu diiang 
khen thi.ring vài hinh thüc phü hçp, dam bão thiêt thrc, tiêt kim, tránh phO 
truang, hInh thuc. 

B. TEN GQI, oOi TU'NG, THI GIAN, NQI DUNG, CIII TIEU THI DUA 
1. Ten g9i: "130 cOng trInh, phân vic, hành dng vucit khó, sang tao, hiu 
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qua chào ml'rng Dai  hi di biu phii nC toàn qu6c thn thr XIII". 
2. Di ttrçrng thi dua: Hi LHPN các cap tr tinh den co sô, các dan vj trrc 

thuc, toàn the can b, hi vien, phii ni trong tinh. 
3. Thô'i gian thiyc  hin 
- Th?yi gian phát dng: Tr 20/10/2021 và kêt thüc vào ngày 20/01/2022. 
- Thii gian tong kêt: Djp 8/3/2022, truâc Dai hOi di biéu Ph ni toàn quôc 

lan thu XIII. 
4. Ni dung thi dua 
- Các cap Hi lra chQn ni dung và cách thrc thiêt thrc phü hqp vâi diêu 

kin thirc tiên cüa dja phucmg, dan vj dê triên khai thrc hin, tr9ng tam ixu tiên mt 
sônidungsau: 

+ Tap trung th1rc hin cac giái pháp nâng cao chat hrqng hoat  dng cUa to 
chirc Hi: Chü tr9ng nãng cao chat krqng hot dng chi, to Hi, tp hçip, phát triên 
hi viên, ixu tiên tp trung h trçY khu virc có t5' 1 tp hçip thâp; tIch crc dôi mói, 
sang tao, day mnh üng dung cong ngh thông tin, chü dng tham gia giâi quyêt 
cac van dê cüa phii n, dé Hi thirc s1r lã to chuc tiên phong hành dng vi bInh 
däng giói và sij phát triên cüa phii n&. 

+ Thirc hin LM kêu gçi cüa lông BI thu Nguyen Phü Trçng ye cong tác 
phông chông dai  djch COVID- 19, hithng irng phong trào thi dua dc bit "Ca nuâc 
doàn kêt, chung süc, dOng lông thi dua phông, chông và chiên tháng dii dch 
COVID-19 ", Chucmg trinh "SOng và may tInh cho em" do Thu tithng Chinh phü 
phát dng; Chtrcmg trInh "Triu phân qua san sé yêu thucing" do Doàn ChO tjch 
TW Hi LI-IPN Vit Nam phát dng; tp trung ho trçi sinh ke, an sinh xâ hi, tu 
van, chäm sOc sirc khóe, tam 1, sinh 1 theo lüa tuôi cho ph nt, trê em bj ânh 
huthng byi di djch COVID- 19 va thiên tai (neu có). 

+ Triên khai cO hiu qua Kê hoich thirc hin Chirorng trInh hành dng thc 
hin Nghj quyêt Dii hi Dâng các cap; day manh thijc hin Chi thj sO 05- CT/lW 
cüa B ChInh trj "ye day mnh h9c tp và lam theo ti.r tithng, do duc, phong each 
Ho ChI Minh". 

+ T chuc dçit sinh hott giáo diic truyn thng gn v&i phát huy giá trj các 
di tich ljch su:r cüa Hi; tham gia dam nhn cong trInhlphân vic trüng tu, ton to 
hoc cung cap, hiên tng các hin 4t lien quan den ljch sà cách mng, ljch sü 
phong trào phi nit 0 các dja phixang. 

- Môi cá nhân hithng urng dçit thi dua dtc bit bang nhItng hành dng/ 
tithng sang tto gän vOi thrc hin phong trào thi dua, cuc vtn dng "Phi nit tich 
curc hc tap, lao dng sang tao, xay dirng gia dInh h.nh phüc", "Rèn luyn phâm 
chat dao  duc: Tr tin, tr trong, trung hu, dam dang", hQc tp và lam theo tu tuthng, 
dao düc, phong each HO ChI Minh; "Xây dirng gia dInh 5 không, 3 sch" tham gia 
xây dijng nông thôn mOi, do thj van minh. 

5. Chi tiêu thi dua 
- Cap tinh: Thirc hin It nhât 02 cong trInh!phân vic. 
- Cap huynIthành phô, dij xã, dan vj tr1rc thuc thurc hin It nhât 02 cong 
trInh/phân vic. 
- Cap ca sO: Can cu.r diêu kin thujc té tai  dja phuang, dan vj hra chçn ni 

dung, cách thuc huOng urng dcit thi dua dtc bit phü hqp vOi khã näng, diéu kin 
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hotc tIch circ tham gia dóng gOp vào các cong trInh/phn vic do Hi LHPN 
huynIthành phô,thj xâ, dcm vi triên khai thrc hin. 

- Môi can b, hi vien, phii nü có It nhât 01 tuàng sang to/hành dng cii 
the, thiêt thirc htx0ng üng dcit thi dua. 

- Phân dâu khi két thüc dçit thi dua, môi huyn, thành phô, thj xã, dcn vj giâi 
thiu It nhât 01 côngtrmnh/phân vic thiêt thirc xuât sAc cüa tp the và 01 hành 
dng thiêt thirc xuât sAc cüa cá nhân dê Hi LHPN tinh hra ch9n biêu thwng, khen 
thithng. Trong dO, chpn 02 cong trinhlphân vic (01 tp the, 01 Ca nhân) xuât sAc 
tiêu biêu dê nghj Trung t.rang Hi biêu duing và vinh danh toàn quôc. 

6. Cách thfrc hya ch9n cong trjnh, phn vic xuât sAc tiêu biu toàn quc 
Ban To chirc - Tong hp tong hcip danh sách tp the, ca nhân &rçlc giOi thiu 

dé ci:r, Các ban chuyên mon thâm dnh, trinh Hi dông Thi dua khen thu&ng tinh 
Hi và lira chQn 02 cong trmnh/phân vic (01 tp the, 01 cá nhân) xuât sAc tiêu biêu 
dê nghj Trung ixclng Hi biêu di.rng và vinh danh toàn quôc. 

7. Khen thirô'ng 
7.1. Tiêu c/ilk/zen thwng 
Các tp the, cá nhân disçc dé xuât khen thuàng là các diên hInh xuât sAc tiêu 

biêu, gtrang mâu chap hành tot chü trucYng cüa Dáng, chinh sách pháp 1ut cüa Nhà 
nuàc và dam bão tiêu chuân khen thuâng, cii the: 

7.1.1. Dói vó'i tçp the 
- Cách thirc to cht'rc thirc hin: Co vAn bàn triên thai, có hoat dng theo dôi, 

dánh giá, tong kêt dqt thi dua dc bit, báo cáo kjp th?yi ye Hôi LHPN tinh. 
- Pham vi, tInh chat, quy mô: Các cong trInhlphân vic do Hi LHPN các 

cap chü tn thirc hin, có tam ânh huâng tác dng tâi so dông phii nU và tré em 
duçic th huàng, cO tinh tiên phong, tinh mdi, tInh sang tao,  dt phá. 

- Hiu qua cüa Cong trInhlphân vic: Thiêt thirc, ' nghTa, tao  ra sir thay dôi 
hoc xác 1p giá trj mâi trong phong trào thi dua và boat dng Hi; truyên cam 
hirng trong cong dOng duçic tuyên truyên trên các kênh thông tin dai  chüng cüa 
Hi va phi.rccng tin thông tin dai  chüng tü cap huyn trâ len; duc cap üy, chInh 
quyên cac cap ghi nhn, dánh giá cao; tao  sr lan tóa rng rAi trong cong dông và 
xAhi. 

7.1.2. fiói vài cá nhán 
- TIch crc, tien phong, xuât sAc tieu biêu hi.râng trng dçit thi dua dc bit, cO 

hành dng thiêt thrc ci the, nOi tri gOp phân nâng cao nhn thirc, k5 nAng, dam 
báo quyen lçri cho phii n& và tré em. 

- Tiêu biêu cho nhüng nhân to mOi, cO cách lam hay, có tung sang tao  nôi 
tri trong thirc hin dt thi dua và trâ thành tam grong cho chj em trong dla 
phucrng, don vj h9c tap. 

- Duorc Hi LI-IPN các cap giâi thiu, suy ton và dixçrc cap üy, chInh quyên, 
co quan, to chCrc ghi nhn, giói thiu. 

- Riêng dOi vâi can bc 11)i chuyên trách các cap: Co sang kiênlcách lam 
mang 1a  hiu qua trong trién thai thirc hin dçct thi dua dc bit. 

7.2. Hmnh Iliac khen Ihwó'ng 
- Hi LFIPN cap tinh cAn cü tInh hmnh thirc tien, lirra chn t.ng BAng then 

cho các tp the, cá nhân xuât sac tiêu biêu hoc có hInh thüc biêu ducmg phü hçp. 
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- Lira chn 01 cong trInh/phân vic/hành dng thit thrc xut sac cüa tp the 
và 01 hành dng thiêt thirc xuât sac cüa cá nhân dê dé nghj Doàn Chü tjch Trung 
uong Hi tang Giây chtrng nhtn vinh danh dê ghi nhn sir dóng gop cho tp the và 
cá nhân; tang Bang khen hoc biêu duang vinh danh cho tp the và cá nhân có 
cong trInh/phân vic xuât sac tiêu biêu vào djp tong két dçit thi dua dc bit. 

7.3. Ho so', thu lye dê nghj khen thu'ông 
Thrc hin theo quy djnh khoân 2 Diêu 20 Quy ctjnh ye cong tác Thi dua, 

khen thi.r&ng cUa Hi LHPN Vit Nam thim k' 2017-2022 (tai Quyét djnh so 
5972/QD-BCH 23/4/202 1 cüa Ban Chap hành TW Hi LHPN Vit Nam) (co máu 
báo cáo thành tIch gt'ri kern). 

Lwu : Bàn torn tat thành tIc/i ciii gui rö cong trInh/p/iân v&c/i,ànlz 
dng, ihành tIch và cap d, phçirn vi an/i hii'O'ng cua tl,ành tic/i. 

C. TO CHI5C THIJ'C HIN 
I. Hi LHPN tinh 
1. Các Ban chuyên môn: Phôi hçip v&i Ban To chüc — Tong hçip giói thiu, 

thâm djnh, hra ch9n cong trInh/phn vic xuât sac tiêu biêu cUa các tp the, cá nhân 
trong dot thi dna theo linh vrc thrçic phân cong phii trách dé dê nghj Hi dông thi 
dua khen thu&ng tinh, Hi dông thi dua khen thithng Trung hang H)i xem xét, 
biêu duang, khen thithng. 

2. Ban To chác- Tong hçrp 
- Là dâu môi xây dmg kê hoch; theo dôi, don dôc Hi LHPN các 

huynIthành phô, thj xâ, don vj to chirc triên khai thicc hin dçit thi dna và htrâng 
din, thâm djnh ho so dé nghj khen thisâng các tp the, cá nhân có thành tIch xuât 
sac trong dqtthi dua; phoi hp vói Ban Tuyên giáo — ChInh sách Lut pháp tuyên 
truyên các diên hInh xuât sac tiêu biêu trén các phuong tin thông tin di chüng. 

- Tham mu'u dánh giá, tong kêt kêt qua thijc hin dcit thi dna dc bit. 
- Phôi hçip vâi các ban chuyên mon thâm djnh thành tIch, trInh Hi dOng 

thi dua khen thi.r&ng tinh, Hi dOng thi dua khen thuâng Trung uang Hi xern 
xét, tang Bang khen cho các tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac khi tong kêt 
dçit thi dua. 

3. Ban Ban Tuyên giáo - ChInh sách Lut pháp 
- Hung dan các cap Hi bInh chçn trirc tuyên (ye ni dung, tiêu chI, thii 

gian, cách thircbInh chn) theo the 1 cüa Trung uang Hi dOi vii các tp the, 
cá nhân duçc dê xuât khen thithng. 

- Chü trI, phOi hçTp Dài phát thanh - Truyên hInh tinh tuyên truyen các 
diên hInh xuât sac tiêu bieu trên các phuong tin thông tin dti chüng. 

4. Hi LHPN các huyn,thành phô, thi xã, don vj triyc thuc 
- Cii the hóa ké hoach cüa Hi LHPN tinh xây dirng kê ho.ch, to chirc 

triên khai dqt thi dua dltc  bit trong các cap Hi phü hqp vOi tInh hInh cüa tmg 
dja phizong, don yj, 

- Chü dông hja chQn, quyêt djnh nôi dung, chi tiêu cOng trInhlphân vic và 
cách thirc to chtrc thirc hin phU hçip vOi diêu kin thirc tiên cüa dja phuong, don 
vj. Vic thirc hin thông nhât ni dung trong toàn huyn, TP,TX hotc giao cho 
Hi Phii nI co s 1ira chçn quyêt djnh ni dung do cap huyn, TP,TX quyêt 
djnh. 
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- Tuyên truyn, gii thiu nhQng cong trInh, phân vic thiêt thirc, tam 
gt.rang tp the, cá nhàn diên hInh cüa các dja phuang, don vj trong thirc hin dqt 
thi dua trén cac kênh truyên thông cüa Hi và mng xã hi, tto sir lan toã rng 
rãi trong các cap Hi, các tang lap phii nii. 

- Tang cuing vn dng, hçp tác vâi các cap, các ngành, các to chüc, cá 
nhân nhãm xâ hi hoá nguôn 1irc dê thiic hin hiu qua dcit thi dua dc bit. 

- Theo döi, phàn ánh kêt qua to chirc thirc hin dct thi dua trong báo cáo 
djnh kS'  hang tháng; tiên hành dánh giá tong kêt dçt thi dua dc bit và giri báo 
cáo tong két dçit thi dua (kern theo danh sách các cong trInh, phân vic) ye Hi 
LHPN tinh qua Ban To chüc — lông hcip chm nhât vào ngày 05/01/2022. Ho 
so dê nghj khen thithng theo quy djnh hin hành ye tinh Hi trithc ngày 
10/01/2022 qua da chi email: luunguyet78gmail.com). 

Trên day là K hoch phát dng dçt thi dua dc bit thành tIch chào mimg 
Di hi di biêu phii nt toàn quôc lan thu XIII cüa Hi LHPN tinh Lao Cai.I. 

N.ii nhzmn: 
- Phông TDKT 1W Hi LHPN Vit Nam; 
- Ban TDKT tinh; 
- Tlwôiig trisc Hi LHPN tinh; 
- Các Ban CM Hôi LHPN tinh; 
- HOi LHPN huyn/TP,TX; 
- Hi PN các don vj trirc thuç 
- Ltru VT, TC-TH. 

TM. BAN THIYNG V1J 
PH 

BAN CHAPHPI H 
Z HQLIEHFIJP 

PFQN1f ! 
TINH LAO CA 

Ha Thi Khánh Nguyt 

TICH 

) 
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Mciu báo cáo thành tich d nghj tang  Bang khen cza Doàn Ghz tjch TW Hç5i 
LHPN Vit Nain dành cho tip the 

TEN CO QUAN/ CQNG HOA xA HQI CBIJ NGHIA VIT NAM 
DON '! Dc Lp - Tçr do - Hinh phüc 

Tinh (thànhph4), ngày tháng nám 20... 

BAO CÁO THANJI TICH 
BE NGH! TiNG THUONG

 1 

Ten tp thIdn vl d ngh khen thuôiig 
(Ghi day dü bang ch in thuàng, không viêt tat) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- D6i vài dcm vj: Dja dim tri sâ chinh, din thoi, fax; dja ch trang tin 
din tü; Co CâU to chic, tong sO can b, Cong chüc và vién chirc (co tách bit sO 
1iu namlnU); chóc näng, nhim vii duçic giao. 

II. THANH TICH DAT 1MfOC 

Báo cáo thành tIch phái can c vão mvc  tiêu (nhim vii), các chi tiOu v 
nàng suât, chat lucing, hiu qua... dã duçc dãng k/hu&ng ing trong dt phát 
dng thi dua; các bin pháp, giài pháp d.t &rçYc thành tich xuât sac, mang 1?i 
hiu qua;  nhüng kinh nghim nat ra trong dçit thi dua. ..'. 

XAC NH1N CUA CAP U BANG TM. D€N VI 
(A, dóng dáu) ('K), dóng dá'u) 

xAc NH4N  CUA CAP TRINH 
MIEN THU ONG 

(K), dóng dá'u) 

N'u là tap th don vj san xut, kinh doanh phài nêu viGe thrc hin nghia vi np ngân sách nhà rnxóc; darn bàn 
môi tru&ng, an toàn v sinh lao dng, an toàn v sinh thrc phni. 
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MJu bdo cáo thành tIch d nghj tgng Bang khen cia Doàn Chi tjch TWHç3i 
LHPN Viët Nam dành cho cá n/ian 

TEN CO QUAN/ CQNG HOA xA HQI ciiU NGHIA VIT NAM 
DN VI Dc Ip - Tii do - Hnh phüc 

Tinh (thànhphó), ngày tháng nám 20... 

BAO CÁO THANH TICH 
BE NGH! ThNG THIX5NG

 
I 

Ten cá nhãn d ngh khen thr&ng 
(Ghi day dü bang chi in thumg, không viêt tat) 

I. THÔNG TiN CHUNG 

- Hç ten (Ghi dy dü b&ng chU in thu&ng, không vit tat): 

- Sinh ngày, tháng, nàm: Giói tInh: Dan tc: 

- Thucmg trü: 

- Dan vj, cong tác: 

- S diên thoai lien lac: Email: 

- Chirc vt (Dãng, chInh quyên, doân th): 

- Dan vj cOng tác: 

II. THANH TICH DAT Du'qC 
Báo cáo thành tIch phái can cü vào miic tiêu (nhim vii), các chi tiêu v 

nãng suât, chat luqng, hiu qua... d ducc dàng k/htRing 1rng trong dt phát 
dng thi dua; các bin pháp, giãi pháp dat thrqc thãnh tIch xuat sac, mang la 

hiu qua; nhng kinh nghim rut ra tong dt thi dua.. 2• 

XAC NH4N CUA THU TRUNG NGIX(I BAO CÁO THANH TICH 
DON VT (Kj, ghi rö hQ ten) 

(Kj, dóng ddu) 

xAc NHN CUA CAP TRINH 
MIEN THUONG 
(, dóng ddu) 

2  Néu cá nhân là thu trueing dcin vj san xut, kinh doanh phài nêu vic thrc hin nghia viii np ngAn sách nhà 

nuâc; darn b môi tnrmg, an toàn v sinh lao dng, an toàn v sinh thi,rc phm. 

'I ,  
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