
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng 8  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-
TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 
năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng;  

Thực hiện 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 2020-2015;  

 Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020,  Ủy 
ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình 

tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai với các nội dung cụ thể 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) trong việc triển 
khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nói chung và công tác xây 

dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến nói riêng đối với việc thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. 

- Xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình 
mới, nhân tố mới trong xã hội để những gương điển hình tiên tiến, mô hình 

mới, nhân tố mới ngày càng phổ biến được nhân rộng, lan tỏa trên các lĩnh 
vực của đời sống kinh tế, xã hội, tạo động lực cho cả hệ thống chính trị hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2021-2025. 

- Hình thành và đẩy mạnh phong trào thi đua cùng điển hình tiên tiến ở 
mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) và trên 

địa bàn toàn tỉnh. 
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2. Yêu cầu: 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ 

việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể và tổ chức thực hiện các quy 
trình phát hiện, nhân rộng, học tập gương điển hình tiên tiến ở cơ quan, địa 

phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả. 

- Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến 

phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ 
đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát 

hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. 

- Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình 
gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động... của 

mỗi cấp, ngành, trong mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng 
phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, địa 

phương, đơn vị và đời sống trong xã hội. 

II. NỘI DUNG, LỰA CHỌN LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐIỂN HÌNH 

TIÊN TIẾN 

1. Nội dung xây dựng điển hình tiên tiến: 

1.1. Thông qua các phong trào thi đua, cơ quan, đơn vị, địa phương phát 
hiện, lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá 

nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học 
tập, công tác và chiến đấu. 

1.2. Cùng với việc phát hiện, xây dựng gương điển hình tiên tiến, các cơ 

quan đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi để các điển hình phát huy vai trò tầm 
ảnh hưởng trong cộng đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình vừa là kết 

quả của phong trào thi đua nhưng đồng thời có tác dụng trở lại thúc đẩy 
phong trào thi đua phát triển. 

1.3. Xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù 
hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa 

phương, tổ chức kinh tế (doanh nghiệp). Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên 
tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt công tác; lồng ghép nội 

dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua và gắn với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của cơ 

quan, đơn vị, địa phương và tổ chức kinh tế (doanh nghiệp). 

1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các 

nhân tố, mô hình mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra 
biện pháp giúp đỡ để nhân tố, mô hình mới tiếp tục duy trì thành tích và phát 
huy được hiệu quả. Định kỳ đánh giá, lựa chọn những nhân tố, mô hình tiêu 

biểu xuất sắc có hiệu quả cao, có sức lan tỏa rộng trên các lĩnh vực của đời 
sống xã hội để biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời. 

1.5. Các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua 
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yêu nước tạo sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần cổ vũ, động viên mọi người hăng 
hái thi đua lao động, sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh quốc phòng. 

2. Lựa chọn lĩnh vực xây dựng điển hình tiên tiến: 

2.1. Trên cơ sở kết quả phong trào thi đua và thực tế mà các cơ quan, 
đơn vị, ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng điển hình tiên tiến 

trên các lĩnh vực cụ thể sau: 

- Điển hình tiên tiến trong phong trào “Đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông 
thôn mới và giảm nghèo bền vững ” giai đoạn 2021-2025. 

- Điển hình tiên tiến trong 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. 

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng 

cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2021-2025. 

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2025. 

- Điển hình tiên tiến trong thi đua về chuyển đổi số để xây dựng, phát 
triển Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số 

giai đoạn 2021-2025. 

- Điển hình tiên tiến trong 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. 

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất 

nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. 

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động 

sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai 
đoạn 2021 - 2025. 

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 
chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2019 - 2025. 

- Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lào Cai 

hội nhập và phát triển” giai đoạn 2021 - 2025. 

- Điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025. 
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- Điển hình tiên tiến trong Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 

2021 - 2025. 

(Có nội dung cụ thể tại biểu đính kèm) 

2.2. Lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến:  

- Đối với các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh: căn cứ vào các phong 

trào thi đua của tỉnh có liên quan lựa chọn ít nhất một tập thể, một cá nhân 
đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2021-2025.  

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Hàng năm xem xét, lựa chọn ít 
nhất một tập thể, một cá nhân trong mỗi phong trào thi đua để xây dựng điển 
hình tiên tiến. 

- Đối với các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp): Lựa chọn tập thể doanh 
nghiệp hoặc cá nhân tiêu biểu thuộc doanh nghiệp để xây dựng trở thành điển 

hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của tỉnh. 

3. Tôn vinh, khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến, sơ kết, tổng kết: 

3.1. Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch đăng ký điển hình tiên tiến của các 
cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

địa phương và tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) tổ chức bình xét, lựa chọn, giới 
thiệu, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền; tiếp tục phát hiện, bồi 

dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ 
chức kinh tế (doanh nghiệp) mình quản lý. 

3.2. Công tác sơ kết: 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các đơn 
vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ kết gắn với việc sơ 

kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023 vào 
dịp kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 

(11/6/1948 - 11/6/2023). 

3.3. Công tác tổng kết: 

- Quý II năm 2025: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị 
xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp): đánh 

giá, tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình ở các cơ 
quan, đơn vị, địa phương để biểu dương, khen thưởng Hội nghị điển hình tiên 

tiến (hoặc Đại hội thi đua cấp cơ sở) giai đoạn 2021 - 2025. 

- Quý III năm 2025: tổ chức đánh giá, tổng kết công tác phát hiện, bồi 

dưỡng, xây dựng gương điển hình tiên tiến của các cấp, các ngành gắn với 
đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là các 
điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu toàn tỉnh tại Đại hội thi đua yêu nước 
tỉnh Lào Cai lần thứ VI, năm 2025. 

 



5 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các bước tiến hành 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp; Giám đốc 
các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp), căn cứ Kế hoạch xây dựng nội dung cụ 

thể và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhân rộng các mô 
hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 ở đơn vị mình, lĩnh vực được 

giao phụ trách, đồng thời, gửi kế hoạch và danh sách xây dựng điển hình tiên 
tiến của đơn vị về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp 
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/9/2021. 

2. Phân công thực hiện 

2.1. Sở Nội vụ: 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và các đơn vị triển 
khai, tổ chức thực hiện; 

- Tham mưu, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có kế 
hoạch kiểm tra, khảo sát việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên 

tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương;  

- Tham mưu tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển 

hình tiên tiến của các cấp, các ngành gắn với đánh giá tổng kết phong trào thi 
đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025; đề xuất, biểu dương, khen thưởng các 

mô hình điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai lần 
thứ VI, năm 2025. 

- Tham mưu, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh các biện 

pháp tổ chức học tập kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến 
trên phạm vi trong và ngoài tỉnh; 

2.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 
chính trị xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên phát huy vai trò 

chủ thể, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, kịp thời phát 
hiện bồi dưỡng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 

2.3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, 
truyền thông, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên bám sát yêu cầu của 

Kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của công tác phát hiện, 
bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời nêu gương những điển hình 

tiên tiến. Giới thiệu những cách làm hay, những mô hình hiệu quả, sáng tạo, 
đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn trên các lĩnh vực để mọi người 

học tập làm theo. 

2.4. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch 
tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch này, mở chuyên trang, chuyên mục, 

chuyên đề phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển 
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hình tiên tiến; đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới các hoạt động thi đua, 
khen thưởng của tỉnh. 

2.5. Sở Tài chính xem xét, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, 
các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) đề xuất kinh phí hỗ trợ trong việc xây 

dựng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để đạt hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên 

tiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. Yêu cầu các ngành, các 
cấp tổ chức triển khai Kế hoạch này, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có 

vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp 
thời chỉ đạo giải quyết./. 

  

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT TW; 
- Trưởng cụm TĐ 7 tỉnh MNPB; 
- UBND các tỉnh trong Cụm TĐ 7 tỉnh MNPB; 
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- TT. Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh; 
- Ban TĐKT tỉnh (12 bản); 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Các doanh nghiệp và HTX; 
- LĐ VPUBND tỉnh; 
- Lưu: VT,TCHC, NC2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 
 

   Trịnh Xuân Trường 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU THỐNG KÊ CÁC LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TỈNH LÀO CAI 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025  
(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày      tháng     năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)  

________________ 
 

Stt Lĩnh vực xây dựng 

điển hình tiên tiến Cơ quan chủ trì Tiêu chuẩn lựa chọn 
Ghi 
chú 

1 

Điển hình tiên tiến trong 
phong trào “Đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan lựa 

chọn, xây dựng 

- Đối với tập thể: Là các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đi đầu trong đổi mới phong cách, tác 
phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; luôn tôn trọng dân, 

gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, 
hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao 

tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”, góp 
phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. 
- Đối với cá nhân: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đi đầu trong đổi mới 

phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, trong giải quyết công việc; 
luôn tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống 

bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham 
nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi 
với làm”. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ 

chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. 

 

2 

Điển hình tiên tiến trong 
phong trào thi đua “Lào 

Cai xây dựng nông thôn 
mới và giảm nghèo bền 
vững” giai đoạn 2021-

2025 

 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, phối hợp 

Sở Lao động, Thương 
binh & Xã hội lựa chọn, 
xây dựng 

 

- Đối với tập thể: Là các xã đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Chương trình xây 

dựng nông thôn mới của tỉnh; có phương pháp, cách làm hay phù hợp với điều 
kiện thực tế để tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả; tổ chức được các 
phong trào thi đua đột phá, chuyên đề với khẩu hiệu hành động thiết thực, góp 

phần hoàn thành từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Đối với cá nhân: các cá nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận 
động, tham gia hiến đất làm đường, đóng góp tiền của vật chất, ngày công lao 
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động... xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 

3 

Điển hình tiên tiến trong 

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 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan lựa 
chọn, xây dựng  

- Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, là điển hình về chất 

lượng giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng được nâng 
lên; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có năng lực, tận tâm với nghề, đáp ứng 
nhu cầu học tập ngày càng cao của xã hội và yêu cầu của công cuộc công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, thực sự là môi trường nhà trường thân 
thiện, học sinh tích cực, có nhiều học sinh giỏi các cấp; tập thể đoàn kết, tích 

cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; 
tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. 
- Đối với cá nhân: Luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, là điển hình về 

phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; có năng lực, tận tâm với nghề, tích cực 
hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích 

cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. 

 

4 

Điển hình tiên tiến trong 
phong trào thi đua “Bảo 
vệ, chăm sóc, nâng cao sức 

khỏe nhân dân và công tác 
dân số” trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2021-
2025. 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan 
lựa chọn, xây dựng 

- Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, thực hiện tốt các Chương 
trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc 
sức khỏe cho người dân; có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao 

hiệu quả công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc 
biệt là y đức của người thầy thuốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua 

của tỉnh, tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. 
- Đối với cá nhân: là cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ, có phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả 

công tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là y 
đức của người thầy thuốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực 

tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. 

 

5 

Điển hình tiên tiến trong 
phong trào thi đua “Cải 
cách hành chính trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai” giai 
đoạn 2021-2025 

Sở Nội vụ chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên 
quan lựa chọn, xây dựng. 

 

- Đối với tập thể: có thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua 
thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; có nhân tố mới, mô hình mới 
trong phong trào thi đua để các cơ quan, đơn vị khác học tập; Nội bộ đoàn kết, 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.  
- Đối với cá nhân: luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thành tích xuất sắc 

gắn với thành tích của tập thể trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành 
chính; có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân; tích cực 
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học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

6 

Điển hình tiên tiến trong 

phát triển CNTT, hạ tầng 
số, chuyển đổi số hướng 
đến chính quyền số, nền 

kinh tế số, xã hội số giai 
đoạn 2021-2025. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan 
lựa chọn, xây dựng. 

- Tập thể thực hiện tốt phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, xây 

dựng nền tảng số, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hướng đến chính quyền số, 
nền kinh tế số, xã hội số. 

 

7 

Điển hình tiên tiến trong 

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 

Công an tỉnh chủ trì, phối 

hợp Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng lựa chọn, xây 

dựng. 

 

- Đối với tập thể: Là các tập thể thuộc các lực lượng vũ trang, nội bộ cơ quan 

dân chủ, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, có phương pháp, giải 
pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện phong trào thi đua Quyết 
thắng, phong trào Vì an ninh Tổ quốc, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động 

trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm 
tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, 

không để xảy ra các “điểm nóng”, vụ việc phức tạp. Tích cực hưởng ứng các 
phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực tham gia, 
đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. 

- Đối với cá nhân: Là các cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang có bản 
lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách 

mạng; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện sai trái, hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ, có nhiều phương pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao 
trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào Vì an ninh 

Tổ quốc. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ 
chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. 

 

8 

Điển hình tiên tiến trong 

phong trào thi đua “Thanh 
niên làm chủ đất nước” 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2021 - 2025 

Tỉnh Đoàn chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên 
quan lựa chọn, xây dựng. 

 

- Đối với tập thể: Là những đơn vị có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi 

đua; triển khai thực hiện tốt công tác đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, 
phát triển kinh tế; tham mưu triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cho 
thanh niên; tổ chức tốt các hoạt động tạo môi trường cho thanh niên thể hiện ý 

tưởng sáng tạo. 
- Đối với cá nhân: Có nhiều ý tưởng, dự án cho thanh niên được triển khai 

trong thực tế có hiệu quả kinh tế, nhiều sáng tạo, đổi mới, làm thay đổi tích 
cực cuộc sống của bản thân, gia đình góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa 
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phương và phong trào trên địa bàn. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, 
các hoạt động do Đoàn - Hội các cấp trong tỉnh, chính quyền địa phương tổ 

chức phát động. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của địa phương 

nơi cư trú và cơ quan công tác.  

9 

Điển hình tiên tiến trong 
phong trào thi đua “Lao 

động giỏi, Lao động sáng 
tạo” trong công nhân, viên 
chức, lao động trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2021 - 2025 

Liên đoàn Lao động tỉnh 
chủ trì phối hợp với các 

cơ quan liên quan lựa 
chọn, xây dựng. 

 

 

- Đối với tập thể: là những tập thể tiêu biểu, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong 
lao động, sản xuất, có nhiều công trình, sản phẩm khoa học đạt giải cao tại các 

cuộc thi. thực hiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 
sản xuất, kinh doanh, lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực hưởng 
ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động; tích cực 

tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. 
- Đối với cá nhân: có nhiều thành tích trong công tác và lao động sản xuất; có 

nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại 
hiệu quả cao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và công tác xã hội từ 
thiện. 

 

10 

Điển hình tiên tiến trong 

phong trào thi đua “Cán 
bộ, công chức, viên chức 

thi đua thực hiện văn hóa 
công sở” trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai giai đoạn 2019 - 

2025 

Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên 
quan lựa chọn, xây dựng. 

 

- Đối với tập thể: Các cơ quan, đơn vị tiêu biểu xuất sắc, nội bộ đoàn kết; đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch và đơn giản hóa thủ 
tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; cơ quan, đơn 

vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.  
- Đối với cá nhân:  điển hình là những người thường xuyên tu dưỡng, rèn 
luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật 

hành chính; có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; tinh thần, thái độ làm việc 
tận tụy, nghiêm túc và trách nhiệm; chuẩn mực về giao tiếp công vụ, tích cực 

tham gia các phong trào thi đua. 

 

11 

Điển hình tiên tiến phong 
trào thi đua “Doanh nghiệp 
Lào Cai hội nhập và phát 

triển” giai đoạn 
2021 - 2025 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh chủ trì phối hợp 
Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh các cơ quan liên 
quan lựa chọn, xây dựng. 

Doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước; có nhiều sáng tạo, đổi mới trong sản xuất, kinh 
doanh; thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách; các chỉ tiêu về doanh thu, thu nhập 

bình quân của người lao động có tăng trưởng hàng năm; thực hiện tốt các chế 
độ, chính sách bảo hiểm, giúp giải quyết việc làm và phúc lợi cho người lao 

động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện và góp phần 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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Điển hình tiên tiến trong 
Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” và Cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh” giai 

đoạn 2021 - 2025 

Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan 
lựa chọn, xây dựng. 

-  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:  
+ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và 

đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; xã, phường, thị trấn, 
thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.. 

+ Cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu thực hiện phong trào và 
cá nhân điển hình có mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện phong trào ở 
cơ sở. 

- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”: Tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức, chỉ đạo 

thực hiện Cuộc vận động ở các cấp và tập thể, cá nhân là gương điển hình tiêu 
biểu trong thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở góp phần vào xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh. 
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Điển hình tiên tiến trong 
Phong trào “Nông dân sản 
xuất, kinh doanh giỏi, 

đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền 

vững”, giai đoạn 
2021 - 2025. 

Hội Nông dân tỉnh chủ 
trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị, địa phương 

lựa chọn, xây dựng. 

Là các hộ gia đình tiêu biểu, nông dân dản xuất kinh doanh giỏi, tích cực lao 
động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh 
đạt hiệu quả cao; giải quyết việc làm, giúp xóa đói giảm nghèo, góp phần thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; hàng năm gia đình đều 
đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tích cực tham gia các phong trào thi đua, 

các hoạt động xã hội tại địa phương. 
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