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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 

 

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 2021-2025; Triển khai Chương trình 

hành động số 08/CTr-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về việc 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 2021-2025.  

Để đẩy mạnh và đưa phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng 

trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ 

chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2021-2025 

với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội, quốc phòng, an ninh, về các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo sự 

thống nhất cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội, phát huy sự tham 

gia tích cực và chủ động của người dân, doanh nghiệp cùng thi đua thực hiện 

thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. 

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị 

trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất 

lượng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. 

- Cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính chủ động, khí thế thi 

đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương. 

- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng, lan tỏa phong 

trào thi đua yêu nước tới mọi tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Đưa công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước là một nhiệm 

vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương. 



2 

 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước phải được tiến hành sâu 

rộng, tập trung hướng về cơ sở, người dân và doanh nghiệp. 

- Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, 

có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng. Việc tuyên truyền phải được định 

hướng tốt dư luận xã hội, tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân 

dân, đặc biệt là vào các dịp phát động thi đua. 

- Phát huy thế mạnh của phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử để đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền nhằm tác động sâu rộng, kịp thời và hiệu quả đến 

cộng đồng xã hội. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật về thi đua 

khen thưởng: tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua khen thưởng, các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo trung ương, của tỉnh về phong trào thi đua yêu nước; nội 

dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công 

tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới. 

- Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; về vị trí, vai trò, 

mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn với tuyên truyền các phong trào thi 

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

truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất 

nước, của tỉnh. 

- Tuyên truyền tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy sức mạnh 

to lớn của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quật 

cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi 

dậy sức mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới nhằm thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của tỉnh. 

- Tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

quốc phòng, an ninh, về các phong trào thi đua, tạo đồng thuận xã hội. 

- Tuyên truyền những kết quả tích cực và sức lan tỏa của các phong trào thi 

đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia các 

phong trào thi đua, như: phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, 

cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, thi đua chào 

mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai; các phong trào thi đua đặc 

biệt, thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề trên tất các các lĩnh vực. 

- Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới 

để nêu gương trong xã hội, tạo sự ảnh hưởng và sức lan toả rộng lớn trong 

phong trào thi đua.  
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- Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu 

trong phòng trào thi đua; giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh 

vực; gương người tốt, việc tốt;…để lan tỏa và cùng thi đua thực hiện thắng lợi 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc 

điểm tình hình của từng địa phương, trong đó chú trọng các hình thức như: 

- Duy trì thông tin thường xuyên trên các phương tiện của các cơ quan báo 

chí địa phương; 

- Tuyên truyền trên bản tin, trên mạng Internet (trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội); 

- Tuyên truyền trên các kênh truyền thông của trung ương; 

- Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của các huyện, thị xã, thành phố, 

cụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố; 

- Tuyên truyền qua hội nghị, hội thảo, họp báo,… 

3. Thời gian tuyên truyền: giai đoạn 2021-2025. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Hướng dẫn, đặt hàng các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền toàn 

diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, về các 

phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa và đồng thuận xã hội. 

- Theo dõi, tổng hợp kết quả tuyên truyền các phong trào thi đua của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Nội vụ: 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định hướng và cung cấp các 

nội dung tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, 

khen thưởng trong thời kỳ mới. 

- Tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới 

trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Cổng thông 

tin của Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương. 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan 

thông tấn, báo chí các nội dung liên quan đến nội dung tuyên truyền của ngành, 

lĩnh vực, địa phương. 

- Sử dụng các phương thức truyền thông: Cổng/Trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở để tuyên truyền các phong trào thi đua 

yêu nước, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới 

của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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4. Các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền: Làm tốt công tác tuyên 

truyền, kịp thời phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của 

đời sống xã hội; tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, 

giới thiệu về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, gương 

người tốt, việc tốt, mô hình mới, nhân tố mới để nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu 

rộng trong xã hội. 

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban TĐKT TW; 

- Trưởng cụm TĐ 7 tỉnh MNPB; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên HĐTĐKT tỉnh; 

- Sở Nội vụ; Ban TĐKT tỉnh; 

- Các ban, sở, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp, đơn vị trong khối thi đua; 

- Các trường chuyên nghiệp tỉnh; 

- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Tạp chí Fansipăng; 

- Lưu: VT, TH1, NC2, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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