
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

HUYỆN SI MA CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /KH-UBND Si Ma Cai, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện phong trào thi đua “Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho 

người dân” huyện Si Ma Cai, năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SNN, ngày 07/01/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lào Cai. UBND huyện Si Ma Cai xây dựng Kế hoạch thực hiện 

phong trào thi đua “Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân” trên 

địa bàn huyện năm 2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

Thông qua phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân 

phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc phục khó khăn, nỗ lực 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp; kinh tế nông thôn và chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch; hình thành và phát triển những 

vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Phát triển sản xuất nâng cao thu 

nhập cho người dân” trên địa huyện Si Ma Cai năm 2020 là cơ sở để đề ra các 

giải pháp, huy động nguồn lực và tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII đã đề ra. 

2. Yêu cầu. 

Phong trào thi đua “Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân” 

trên địa bàn huyện Si Ma Cai phải trở thành nội dung thi đua trọng tâm của 

chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân 

các dân tộc trên địa bàn của huyện. 

Phong trào này được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở với nội dung, 

hình thức thiết thực, hiệu quả, thực hiện theo phương châm phát huy nội lực là 

chính kết hợp với nguồn ngân sách đầu tư của Chính phủ, của tỉnh. Trong đó 

chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở thôn, bản đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn các xã của huyện. 

II. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG THI ĐUA. 

1. Mục tiêu toàn ngành. 

Tổng sản lượng lương thực năm 2020 phấn đấu đạt trên 26.720 tấn; 

Tổng sản lượng thịt hơi chủ yếu đạt 2.300 tấn;  
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Tổng sản lượng thủy sản 45 tấn; 

Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản: 38 triệu 

đồng/ha; 

Tỷ lệ che phủ rừng: 39,7% 

2. Nội dung thi đua. 

Tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhà 

nước giao năm 2020 về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện 

Si Ma Cai. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông 

thôn mới theo đề án của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII. 

Phát động phong trào Thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, liên kết tổ chức 

sản xuất phát triển kinh tế với nội dung thiết thực, hiệu quả để thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Các cơ quan, đơn vị từ cấp 

huyện đến cơ sở tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh tạo động lực mới cho sự phát triển. 

Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen 

thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu 

gương; quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, 

vùng xa, khu vực biên giới. 

III.  TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế 

hoạch được giao tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và 

vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020 và chủ động tổ chức các 

đợt thi đua tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu còn hạn chế, tồn tại 

hoặc kết quả đạt được so với kế hoạch còn thấp. 

Tổ chức kiểm tra đôn đốc, đánh giá phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn 

vị, địa phương.  

UBND các xã tổ chức thực hiện phát động phong trào thi đua, đồng thời 

chỉ đạo các thôn, bản các tổ chức kinh tế đăng ký, ký giao ước thi đua theo các 

chỉ tiêu, mục tiêu, số lượng cụ thể. 

Chính quyền các xã chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất; 

đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, tăng cường nâng cao chất lượng nông sản, áp 

dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp an toàn. 

IV. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC HỒ SƠ KHEN THƯỞNG. 

1. Đối tượng thi đua. 

a, Tập thể: 

Các cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

Các thôn, bản, UBND các xã; 

Các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, hộ gia đình, 

cá nhân... 
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b, Cá nhân, hộ gia đình: 

Người dân, hộ gia đình sinh sống ở các xã trên địa bàn huyện; 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị. 

2. Tiêu chuẩn khen thưởng và hình thức khen thưởng. 

2.1. Tiêu chuẩn khen thưởng chung. 

Tập thể khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước phải là tập thể gương mẫu, 

chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội bộ 

đoàn kết tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; có mô hình tiêu biểu; gắn thi 

đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cá nhân đề nghị khen thưởng cấp tỉnh và cấp nhà nước phải là những cá 

nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước. 

2.2. Hình thức khen thưởng. 

a, Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đối với tập thể: 

Chọn 01 xã có tỷ lệ tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh 

tác cao nhất. 

Các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn huyện có nhiều đóng góp giúp nông dân, 

nông thôn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân bằng công sức, tiền 

của hoặc chuyển giao khoa học kỹ thuật có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. 

- Đối với cá nhân, hộ gia đình: 

Mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới lựa chọn 01 cá nhân công tác trong lĩnh 

vực nông lâm nghiệp, thủy sản tiêu biểu xuất sắc có nhiều thành tích trong xây 

dựng nông thôn mới là đối tượng hưởng phụ cấp ở xã. 

Chọn 01 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển sản xuất, có mức 

thu nhập tăng đều trong 05 năm trở lại đây;  có nhiều đóng góp, ủng hộ xây 

dựng nông thôn mới hoặc chương trình giảm nghèo bằng công sức, tiền của 

hoặc chuyển giao khoa học kỹ thuật có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 

b. Đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Lào Cai. 

- Đối với tập thể: 

Chọn 01 xã có tỷ lệ tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh 

tác cao thứ 2 sau xã đề nghị tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đối với cá nhân: 

Chọn 01 cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện 

các nhiệm vụ chuyên môn thuộc thuộc Phòng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tích cực tham gia vào chương trình phát 

triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn công tác. 

Chọn 01 hộ gia đình tiêu biểu là cán bộ, công chức, viên chức tham gia sản 

xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao và có 

mức tăng trưởng đều trong 3 năm trở lại đây. 
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c. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. 

- Đối với tập thể:  

Chọn 01 xã có tỷ lệ tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh 

tác cao thứ 3 sau xã đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy 

khen của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Đối với cá nhân: 

Chọn 05 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển sản xuất, có mức 

thu nhập tăng đều trong 05 năm trở lại đây;  có nhiều đóng góp, ủng hộ xây 

dựng nông thôn mới hoặc chương trình giảm nghèo bằng công sức, tiền của 

hoặc chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

d. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng. 

- Tờ trình của các cơ quan, UBND xã hoặc của các tổ chức kinh tế; 

- Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua, khen thưởng của các cơ quan, 

UBND các xã hoặc của các tổ chức kinh tế; 

- Đối với hộ gia đình: UBND các xã tóm tắt thành tích của hộ gia đình và 

ký xác nhận gửi về cơ quan thường trực huyện để tổng hợp. 

- Thủ tục đề nghị khen thưởng của các cơ quan, UBND các xã phải kèm 

theo Bảng chấm điểm thi đua; bảng chấm điểm thi đua của xã,  

- Các cơ quan, UBND các xã, các tổ chức kinh tế gửi hồ sơ đề nghị khen 

thưởng (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 10/12/2020.  

V. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THI ĐUA. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đăng ký thi đua với UBND huyện qua 

cơ quan thường trực phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn về nội dung và 

chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua chuyên đề này. 

Phòng Nông Nghiệp và PTNT có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định tính 

chính xác về các chỉ tiêu thi đua của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã đăng 

ký tham gia thi đua. 

VI. SƠ KẾT, TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHONG TRÀO 

THI ĐUA 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND huyện tổ chức đánh 

giá kết quả phong trào thi đua gửi về Cơ quan Thường trực phong trào thi đua 

chuyên đề (Sở Nông nghiệp và PTNT) và Ban thi đua tỉnh; 

- Gửi báo cáo sơ kết về cơ quan thường trực trước ngày 15/6/2020. 

- Gửi báo cáo tổng kết về cơ quan thường trực trước ngày 15/12/2020. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã triển khai, thực hiện hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản 

năm 2020. Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, thời vụ và định hướng 

giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa 

phương; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện. 
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Căn cứ vào các nội dung đã nêu ở trên, UBND các xã có trách nhiệm cụ thể 

hóa phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; Chỉ đạo,  tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên địa bàn xã. 

UBND các xã tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, tuyên dương, trao 

thưởng các tập thể cá nhân tại hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện phong trào thi 

đua “Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân” 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề 

“Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân” trên địa bàn huyện Si Ma 

Cai năm 2020. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 

xã tổ chức triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- TTHU, HĐND, UBND huyện; CHỦ TỊCH 
- Sở Nông nghiệp và PTNT;  
- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Lao động TB và Xã hội; 

 

 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Hạt Kiểm lâm; 
 

- UBND các xã;  
- Lưu: VT.                                                                                            Nguyễn Văn Minh 
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