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KẾ HOẠCH
Phát động Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm
30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021)
-----------------------------------------

Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 04/08/2020 của UBND tỉnh Lào
Cai về phát động Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái
lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021); UBND thành phố Lào Cai phát
động Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh
Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, phát huy
sức mạnh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố lập
thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai
(01/10/1991 – 01/10/2021), phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Lào Cai.
- Thông qua đợt thi đua khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào trong cán bộ,
đảng viên, công nhân, viên chức trên địa bàn thành phố Lào Cai về sự lãnh đạo
của Đảng, thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh Lào Cai nói chung và thành
phố Lào Cai nói riêng, qua đó tiếp tục bảo tồn, phát huy tiềm năng và quảng bá
những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của tỉnh Lào Cai và thành phố Lào
Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
- Phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có
thành tích tiêu biểu xuất sắc Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái
lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021), cũng như trong thực hiện nhiệm vụ
thường xuyên để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.
- Đợt thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, tạo
được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành
và gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan,
đơn vị địa phương.
II. NỘI DUNG, MỤC TIÊU, THỜI GIAN CỦA ĐỢT THI ĐUA
1. Nội dung và mục tiêu thi đua
- Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để
thực hiện hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2021,
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an
ninh trật tự của thành phố Lào Cai.

- Tích cực tham mưu và tổ chức triển khai các Nghị quyết, Đề án trọng
tâm giai đoạn 2020 – 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lào Cai.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi
quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả, trong đó tập trung và cải cách thủ tục hành
chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt kỷ
luật, kỷ cương, chấp hành chế độ, đạo đức công vụ.
- Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng, phấn đấu mỗi cơ
quan, đơn vị, các xã, phường có 01 tập thể và 01 cá nhân là điển hình tiên tiến
được tôn vinh hoặc xây dựng được nội dung Nghị quyết, Đề án, công trình, phần
việc thiết thực trong Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh
Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021).
2. Khẩu hiệu thi đua
Đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm
Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021).
3. Thời gian thi đua: Từ ngày 01/10/2020 - 30/6/2021.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
1. Đối tượng thi đua
Các thôn, tổ dân phố; xã, phường; phòng ban chuyên môn, đơn vị sự
nghiệp; Ban Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể thành phố, lực lượng vũ
trang thành phố. Các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn thành phố.
2. Danh hiệu, hình thức khen thưởng
- Cờ thi đua của UBND tỉnh.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố.
- Giấy khen của Chủ tịch UBND các xã, phường.
3. Tiêu chuẩn, số lượng khen thưởng
Các tập thể đề nghị khen thưởng phải là các tập thể luôn đoàn kết, gương
mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và đạt các tiêu
chuẩn cụ thể sau:
3.1. Cờ thi đua của UBND tỉnh
a) Tặng cho Nhân dân và cán bộ 02 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh
Lào Cai:
- Xét tặng cho các huyện, thành phố, thị xã tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu
khối thi đua có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các nội dung, chỉ tiêu đăng ký đạt được
tính đến 30/6/2021.
- Có hoạt động sáng tạo thiết thực và hiệu quả chào mừng kỷ niệm 30 năm
Ngày tái lập tỉnh Lào Cai.
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- Năm 2020, tổ chức Đảng, chính quyền được đánh giá hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
b) Tặng cho Nhân dân và cán bộ 01 xã hoặc phường tiêu biểu nhất của
thành phố:
- Xét tặng cho các xã, phường tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu khối thi đua xã,
phường có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các nội dung, chỉ tiêu đăng ký đạt được tính
đến 30/6/2021.
- Có hoạt động sáng tạo thiết thực, công trình, phần việc mang lại hiệu quả
cao để chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai.
- Năm 2020, tổ chức Đảng, chính quyền được đánh giá hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
3.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể
a) Tặng cho Nhân dân và cán bộ 01 huyện, thành phố:
- Xét tặng cho các huyện, thành phố, thị xã tiêu biểu của khối thi đua, có
những hoạt động sáng tạo hiệu quả trong đợt thi đua
- Năm 2020, tổ chức Đảng, chính quyền được đánh giá hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
b) Tặng cho Nhân dân và cán bộ 01 xã hoặc phường tiêu biểu của
thành phố:
- Xét tặng cho các xã, phường có nhiều đóng góp trong đợt thi đua chào
mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai.
- Năm 2020, tổ chức Đảng, chính quyền được đánh giá hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
3.3. Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố
a) Tập thể
* Đối với xã, phường
Tặng 02 xã, 03 phường tiêu biểu (không là đơn vị được đề nghị Tỉnh khen
trong Đợt thi đua này); mỗi xã, phường lựa chọn 01 thôn, tổ dân phố tiêu biểu
nhất có nhiều đóng góp trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái
lập tỉnh Lào Cai.
* Đối với các Ban đảng, đoàn thể, UBMTTQ, các cơ quan, đơn vị lực
lượng vũ trang thành phố
Tặng cho 10 đơn vị (được giao chủ trì, phối hợp) tiêu biểu trong tham gia
Nghị quyết, Chương trình, Đề án trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025 của Ban Chấp
hành Đảng bộ thành phố Lào Cai.
* Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã
Tặng 02 Hợp tác xã, 03 doanh nghiêp tiêu biểu trên địa bàn thành phố có
thành tích xuất sắc trong tham gia vào thực hiện các nhiệm chính trị của thành
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phố và có đóng góp thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào
Cai.
3.4. Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường: Do xã, phường quy
định.
IV. QUY TRÌNH, THỜI GIAN, HỒ SƠ KHEN THƯỞNG
1. Quy trình bình xét và đề nghị khen thưởng
- Các khối thi đua họp bình xét, Đánh giá, lựa chọn và trình UBND thành
phố khen thưởng (qua phòng Nội vụ thành phố) cho tập thể tiêu biểu.
- Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương phòng Nội vụ
thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định thành tích, đề
nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng thành phố xét, trình các cấp khen thưởng
theo quy định.
2. Hồ sơ và thời gian đề nghị khen thưởng:
- Hồ sơ: Các khối thi đua gửi 01 bộ hồ sơ bản chính về UBND thành phố
(qua phòng Nội vụ thành phố) gồm:
+ Tờ trình của cơ quan, đơn vị, xã, phường.
+ Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT của cơ quan, đơn vị, xã, phường,
+ Báo cáo thành tích của cơ quan, đơn vị, xã, phường có xác nhận của
Thủ trưởng đơn vị (đối với khen thưởng cấp tỉnh).
+ Danh sách trích nganh thành tích của cơ quan, đơn vị, xã, phường (đối
với khen thưởng cấp thành phố).
- Các cơ quan, đơn vị địa phương lựa chọn, bình xét, gửi hồ sơ Trưởng
khối thi đua tổng hợp đề nghị khen thưởng xong trước 05/7/2021.
- Phòng Nội vụ thành phố tổng hợp, thẩm định hồ sơ, trình các cấp khen
thưởng trước ngày 10/7/2021.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, HTX
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Đợt thi đua sát với tình hình thực
tế, gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng
các cấp, 6 Đề án, 04 Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII và
nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp,
HTX năm 2020 và 2021.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, HTX căn cứ vào Kế
hoạch phát động thi đua của UBND thành phố để xác định nội dung, chỉ tiêu thi
đua để đăng ký với UBND thành phố. Nội dung đăng ký phải nêu rõ chỉ tiêu,
nhiệm vụ được giao trong 06 đề án, 04 Nghị quyết của Thành ủy, các chỉ tiêu
Nghị quyết của chi, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chỉ tiêu phấn đấu từ
01/10/2020 và 30/6/2021 của các cơ quan, đơn vị, xã, phường. Đăng ký thi đua
gửi các Trưởng khối thi đua tổng hợp trước ngày 20/10/2020. Các Trưởng khối
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thi đua gửi đăng ký thi đua về UBND thành phố (Qua phòng Nội vụ thành phố)
trước ngày 23/10/2020 để báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.
* Lưu ý: UBND các xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền Kế hoạch
của đợt thi đua đến các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn. Đồng thời có trách
nhiệm tổng hợp nội dung đăng ký thi đua của các doanh nghiệp, HTX để gửi
Trưởng khối thi đua xã, phường tổng hợp và tổ chức bình xét để đề nghị UBND
thành phố khen thưởng đối với doanh nghiệp, HTX trên địa bàn.
2. Các cơ quan được giao chủ trì Nghị quyết, Đề án của BCH Đảng bộ
thành phố lần thứ XXIII
Tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các mục tiêu,
chỉ tiêu của Đề án được giao chủ trì, phối hợp, đảm bảo đến 30/6/2021 hoàn
thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết, Đề án đề ra trong
năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Gửi Kế hoạch này về UBND thành phố
(qua phòng Nội vụ thành phố) tổng hợp, theo dõi tiến độ và làm căn cứ đánh giá,
bình xét khen thưởng trong Đợt thi đua.
3. Sơ, tổng kết Đợt thi đua
UBND thành phố báo cáo sơ kết Đợt thi đua gắn với báo cáo tổng kết
phong trào thi đua thường xuyên năm 2020; tổ chức tổng kết Đợt thi đua và trao
thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng vào Hội nghị tổng kết năm
2021 của thành phố Lào Cai.
4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy
Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền Đợt thi đua, tạo
không khí thi đua, sôi nổi rộng khắp trong toàn thành phố.
5. Trung tâm Văn hóa – TT – TT thành phố
Mở chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự,… tuyên
truyền về Đợt thi đua; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên
tiến trong phong trào thi đua, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
6. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố
- Các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng thành phố phụ trách các
đơn vị, khối thi đua chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này.
- Định kỳ hàng quý kiểm tra tình hình tổ chức triển khai và kết quả đạt
được của các đơn vị, địa phương; khối thi đua được phân công phụ trách.
7. Giao phòng Nội vụ thành phố
- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh
nghiệp tổ chức đăng ký, triển khai thực hiện Đợt thi đua; thẩm định thành tích
đề nghị các cấp khen thưởng theo quy định.
- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện đăng ký thi đua với tỉnh theo
quy định. Đưa nội dung kiểm tra Đợt thi đua này vào Kế hoạch kiểm tra của Hội
đồng TĐ-KT thành phố.
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- Tham mưu thành lập các tổ đánh giá, thẩm định việc thực hiện các mục
tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ, chi bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025
và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 Đề án, 04 Nghị quyết của BCH Đảng bộ khóa
XXIII.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ
kết, tổng kết đợt thi đua trên địa bàn thành phố. Tham mưu lựa chọn tập thể có
thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng,
biểu dương, tôn vinh.
8. Các đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2021
Căn cứ Kế hoạch phát động của UBND thành phố triển khai đến các đơn
vị thành viên trong khối tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đợt thi đua,
bình xét suy tôn các tập thể đủ điều kiện theo quy định để trình đề nghị UBND
tỉnh và UBND thành phố khen thưởng.
9. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
Tham mưu cấp kinh phí phục vụ công tác khen thưởng Đợt thi đua này.
UBND thành phố Lào Cai phát động các đơn vị hưởng ứng thi đua thực
hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Ban TĐ-KT tỉnh;
- TT TU, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các Ban Đảng TU;
- UBMTTQ, các Đoàn thể TP;
- Các cơ quan, đơn vị, xã, phường TP;
- Lực lượng Vũ trang TP;
- Các HTX, DN trên địa bàn TP;
- Cổng thôn tin điện tử TP;
- Lưu VT, NV.

Ký bởi: Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai
Ngày ký: 19-10-2020 14:58:08 +07:00
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