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CHỈ THỊ 
Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2008 và kế hoạch Nhà nước giai đoạn (2008-2010), thiết thực lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi về thi đua ái quốc 
(11/6/1948) và Đại hội thi đua tỉnh Lào Cai lần thứ III năm 2010. 

 
Ngày 14/9/2006 Ban chấp hành Tỉnh uỷ Lào Cẩi Chỉ thị số 11-CT/TU về việc Tiếp tục đổi mới 

công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIIIIII. Để thực 
hiện Chỉ thị trên của Tỉnh uỷ, ngày 15/11/2006, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị 16/CT-
UBND ngày 15/11/2006 về việc Phát động đợt thi đua thưch hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 2 năm 2006-2007, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày 
thành lập tỉnh Lào Caiiii. 

 
Năm 2007, thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 15/11/2006 của UBND tỉnh, các cấp, các 

ngành, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh 
Lào Cai đã vui mừng phấn khởi và tự hào tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Lào cai với 
những thành tựu về kinh tế, văn hoá, an, ninh, quốc phòng rất quan trọng và mang ý nghĩa rất 
to lớn đó là: 

 
- Tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất từ khi tái lập tỉnh tới nay (14%); 
- Giá trị sản xuất công nhgiệp vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng (1.051 tỷ đồng); 
- Thu ngân sách vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng (1.404 tỷ đồng); 
- Thu nhập bình quân đầu người 7,7 triệu đồng;  
- Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đạt 750 triệu USD; 
- Tổng sản lượng lương thực quy thóc cao nhất (198.830 tấn); 
- Tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; 
- Chính trị, an toàn xã hội được giữ vững; 
- Dẫn đầu các tỉnh biên giới về hoàn thành kế hoạch phân giới cắm mốc; 
 
Trong ngày lễ trọng thể đó, tỉnh Lào Cai đã được đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thay mặt Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí 
Minh cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành 
tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. 

 
Để phát huy những thành tích đã đạt được qua 100 năm xây dựng và phát triển; thực hiện 

Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư Trung ương về kỷ niệm 60 ngày Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008) và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ 
thị 11-CT/TU trong giai đoạn 2008-2010, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành, doanh 
nghiệp, UBND các huyện, thành phố và đề nghị các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau: 

 
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tinh thần nội dung Chỉ thị 19-CT/TW ngày 22/12/2007 

cảu Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 17/2006/CT-TTg ngày 08/5/2006 của Thủ tướng Chính 
Phủ, Chỉ thị 11-CT/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai về công tác TĐKT; 7 chương trình công tác trọng tâm, 
29 đề an, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2008-2010) và 
5 chương trình trọng tâm hướng về cơ sở năm 2008 do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai 
khoá XIII đề ra cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân các dân tộc tỉnh 
Lào Cai. 

 



2. Các cấp, các ngành chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tốt 
các phong trào thi đua của UBND tỉnh phát động gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên 
môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Tich cực cổ vũ, động viên, khuyến khích 
cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân các dân tộc tham gia các phong trào 
thi đua. Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và 
giai đoạn (2008-2010), thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, 
nhà nước và của tỉnh; trong đó tập trung hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi 
thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008), hội nghị điển hình tiến tiến các cấp và Đại hội thi đua 
tỉnh Lào Cai lần thứ III vào năm 2010 và triển khai sâu rộng, có hiệu quả cuộc vận động Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhhhh.  

 
3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, tính thiết thực, hiệu quả của phong trào thi đua, 

chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua các cấp, các ngành và chất lượng công tác TĐKT của 
cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp làm cho thi đua khen thưởng thực sự trở thành động 
lực mạnh mẽ thu hút và phát huy cao độ sức mạnh toàn diện của các cấp, các ngành, các địa 
phương, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc Lào Cai vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minhhhh 

 
4. Tổ chức làm tốt công tác chỉ đạo điểm, từ đó rýt kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp, các 
ngành và đoàn thể. Thường xuyên chăm lo xây dựng điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các 
phong trào thi đua, với mục tiêu mỗi thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, huyện, thành 
phố; sở, ban, ngành, đoàn thể; doanh nghiệp đều có điển hình tiên thiến tiêu biểu của mình. 
Quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và có sự phối kết hợp chặt chẽ giứac cấp uỷ, chính quyền và đoàn 
thể các cấp triển khai thực hiện tốt đề án Anh hùng trong thời kỳ đổi mới theo đúng lộ trình đã 
đề ra, phấn đấu đến năm 2010 có đơn vị Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang trong 
thời kỳ đổi mới. 

 
5. UBND tỉnh sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 

quốc (11/6/1948-11/62008) và gặp mặt các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua từ 
năm 2005 đến nay vào tháng 6/2008. Các cấp, các ngành chủ động tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm các ngày Lễ trên đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện có hiệu quả những yêu cầu của 
Thủ tướng Chính Phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác TĐKT ở ngành, địa phương, doanh nghiệp. 

 
7. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Lào Cai lần thứ III năm 2010. 
 
8. Giao cho Hội đồng TĐKT và Ban TĐKT tỉnh kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các cấp, các 

ngành tổ chức triển khai Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp đánh giá kết quả thực 
hiện của các cấp, các ngành báo cáo UBND tỉnh. 

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố; các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và đề nghị các cơ Đảng 
thuộc Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 
này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Nguyễn Hữu Vạn 
 


