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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai
tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du,
Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai về phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai
tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai
đoạn 2021-2025.
UBND huyện Bắc Hà xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua
“Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng
Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của báo chí trong công cuộc
xây dựng, phát triển Bắc Hà nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.
- Thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên địa
bàn tỉnh, huyện.
- Cổ vũ, động viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan báo chí và đội
ngũ những người làm báo; tạo môi trường, động lực để đội ngũ những người làm
báo tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; những thành tựu của đất nước, của tỉnh; của huyện; giới thiệu,
quảng bá hình ảnh của Bắc Hà nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đến bạn bè
trong nước và quốc tế; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên
truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp
phần tạo sự đồng thuận, tạo niềm tin xã hội.
- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh, huyện, giai đoạn 2021-2025, đóng góp xây dựng tỉnh Lào Cai phát
triển và hướng tới giàu mạnh trong khu vực.
2. Yêu cầu
- Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện các cơ quan báo
chí phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan, nhạy bén đời sống chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại diễn ra trong nước và trong
tỉnh, huyện.
- Thường xuyên nắm bắt cơ sở, bám sát tình hình thực tiễn, chú trọng tính
phát hiện, điểm mới trong triển khai thực hiện các lĩnh vực và nhiệm vụ được
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giao nhằm phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới của đất nước, xây dựng, bảo vệ
và phát triển Bắc Hà nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung ngày càng giàu mạnh.
- Đảm bảo phong trào thi đua được triển khai thiết thực, cụ thể và hiệu quả,
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng năm, từng giai đoạn.
- Quá trình tổ chức phong trào thi đua gắn liền với công tác tuyên truyền
phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới
và các phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh, huyện phát động.
II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Mục tiêu thi đua
- 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia và thực hiện tốt. Trung tâm Văn
hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Cổng thông tin điện tử Huyện ủy, UBND
huyện, Cổng thông tin điện tử thị trấn Bắc Hà, Ban biên tập Đài phát thanh các xã,
thị trấn tham gia và thực hiện tốt, có hiệu quả hoạt động tuyên truyền.
- Đảm bảo phong trào thi đua được triển khai thiết thực và hiệu quả, gắn
với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng năm, từng giai đoạn.
- Thông tin chính xác, khách quan. Kịp thời phát hiện các sự kiện, vấn đề
mới trong xã hội, phân tích chuyên sâu; chủ động dự báo trước những xu hướng,
diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần
định hướng dư luận, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
- Nội dung các tác phẩm báo chí có tính phát hiện, phân tích chuyên sâu;
thông tin chính xác, trung thực, khách quan; tuyên truyền về đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của đất
nước, của tỉnh, huyện; giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bắc Hà, Lào Cai đến bạn bè
trong nước và quốc tế; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên
truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp
phần tạo sự đồng thuận, tạo niềm tin trong nhân dân.
2. Nội dung phong trào thi đua
Hằng năm, căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tuyên
truyền của huyện các cơ quan, đơn vị triển khai phong trào thi đua theo các nội
dung sau:
- Các cơ quan đơn vị nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, triển khai có
hiệu quả góp phần động viên, cổ vũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên thi
đua sáng tạo nhiều tác phẩm hay, có tác động tốt đối với xã hội; nâng cao chất
lượng nội dung, hình thức bài báo, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu để tham gia
giải Báo chí Lào Cai từng năm.
- Các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền đổi mới và tăng cường các
giải pháp, hình thức giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên
môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên.
- Các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị
của đất nước, của tỉnh, huyện phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn
hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn huyện; tăng cường xây
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dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền theo từng chủ đề,
từng thời điểm; đổi mới cách trình bày, hình thức thể hiện các sản phẩm báo chí
để lan tỏa năng lượng tích cực, tăng sức hấp dẫn đối với công chúng.
- Tuyên truyền biểu dương, tôn vinh các mô hình mới, nhân tố mới, hạn
chế và tiến tới đẩy lùi tiêu cực trong xã hội; có nhiều bài viết sáng tạo, bám sát
thực tế, phát hiện các vấn đề mới, phản ánh và phân tích một cách chính xác, kịp
thời, chân thực, có trách nhiệm và định hướng tốt đối với những vấn đề xã hội
quan tâm; phản bác hiệu quả những thông tin sai lệch góp phần định hướng dư
luận, tạo sự đồng thuận, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhằm quảng bá vị thế và hình ảnh của Bắc Hà nói riêng và tỉnh Lào Cai nói
chung đến bạn bè trong nước và quốc tế.
III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Đối với khen thưởng cấp tỉnh
Thực hiện theo Mục III, IV Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 29/7/2021
của UBND tỉnh Lào Cai về phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây
dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía
Bắc”, giai đoạn 2021-2025 và các văn bản quy định hiện hành về công tác thi
đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, huyện.
2. Đối với khen thưởng cấp huyện
2.1. Đối tượng khen thưởng
* Tập thể
- Cơ quan phụ trách công tác tuyên truyền, viết tin bài tại địa phương.
- Ban biên tập cổng Thông tin điện tử cấp huyện.
- Ban biên tập cổng Thông tin thị trấn Bắc Hà
- Ban biên tập Đài truyền thanh các xã, thị trấn
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
* Cá nhân
- Phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên.
- Cán bộ, công chức, viên chức, tổ giúp việc Ban biên tập cổng Thông tin
điện tử huyện, thị trấn, Ban biên tập Đài phát thanh các xã, thị trấn.
- Cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn huyện.
2.2. Tiêu chuẩn khen thưởng
* Đối với tập thể
- Có kế hoạch thi đua hằng năm và tổ chức phát động phong trào tại cơ
quan, đơn vị. Kế hoạch gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 28/01
hàng năm.
- Đảm bảo hoạt động đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả
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thiết thực.
- Công tác tuyên truyền luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của trung ương,
của tỉnh, của huyện. Có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, có định hướng tuyên truyền, quảng bá cho địa
phương.
- Mỗi năm có ít nhất từ 05 bài có tính chuyên sâu, tạo hiệu ứng tốt trên
cổng Thông tin điện tử của huyện hoặc báo đài trung ương, tỉnh.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động giao ban định kỳ do huyện tổ chức, đủ
báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn
hóa và Thông tin theo quy định.
- Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
* Đối với cá nhân
- Có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm Luật
Báo chí và quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và quy
chế sử dụng mạng xã hội.
- Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tích cực tham gia các giải, cuộc thi về báo chí - truyền thông do các cấp,
các ngành tổ chức.
- Luôn đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật và Nhà nước; các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và cộng
đồng dân cư.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm trình khen thưởng
- Đối với cán bộ Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện, Trung tâm
Văn hóa thể thao - Truyền thông huyện: trong năm có ít nhất 02 tác phẩm báo chí
có tính chuyên sâu, tạo hiệu ứng tốt, được in ấn, phát hành trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
2.3. Hình thức, số lượng, thời gian khen thưởng
* Hình thức khen thưởng
- Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho tập thể, cá nhân. Tặng
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành
tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”.
* Số lượng khen thưởng
- Tập thể: xét và đề nghị khen thưởng vào dịp tổng kết phong trào (năm
2025); số lượng không quá 05 tập thể khen cấp huyện.
- Cá nhân: xét khen thưởng hằng năm; số lượng không quá 05 cá nhân/
năm cấp huyện.
* Nguyên tắc khen thưởng
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- Trong giai đoạn 2021-2025, mỗi tập thể, cá nhân trình không quá 01
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
- Trong cùng một năm các tập thể, cá nhân đã trình đề nghị khen thưởng
trong phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh
phát triển của khu vực Tây Bắc” thì không trình đề nghị khen thưởng trong phong
trào thi đua thường xuyên (đối với trình khen thưởng cấp tỉnh)
* Thời gian khen thưởng:
Dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (ngày 21/6 hằng năm).
IV. QUY TRÌNH BÌNH XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
1. Thời gian phát động thi đua và quy trình xét khen thưởng
- Thời gian phát động thi đua: Trong giai đoạn 2021-2025.
- Thời điểm xét và trao thưởng:
+ Đối với tập thể: Thời điểm xét thưởng trong quý II/2025; trao thưởng
vào dịp 21/6/2025.
+ Đối với cá nhân: Thời điểm xét thưởng trong quý II hàng năm; Trao
thưởng vào 21/6 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hằng năm.
- Các cơ quan, đơn vị căn cứ thành tích đạt được, tổ chức họp xét, lựa chọn
tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị UBND huyện khen thưởng gửi về phòng
Văn hóa và Thông tin huyện (Cơ quan thường trực phong trào “Báo chí đồng
hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”) trước 5/5
hằng năm.
- Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp hồ sơ, thành tích trình Hội đồng
Thi đua Khen thưởng xét khen thưởng, họp xét duyệt và đề nghị UBND huyện
khen thưởng (qua phòng Nội vụ huyện) trước 20/5 hằng năm.
2. Hồ sơ thủ tục đề nghị xét khen thưởng
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen các cơ quan, đơn vị gửi 02
bộ hồ sơ (bản chính) về phòng Văn hóa và thông tin huyện.
- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị.
- Bảng tóm tắt thành tích (có các tác phẩm kèm theo nếu có).
- Quyết định về việc phân xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm
trước liền kề với năm đề nghị khen thưởng.
V. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG
Trích từ quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh, huyện.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban tuyên giáo Huyện ủy
- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo, định hướng nội dung
thông tin tuyên truyền về phong trào, tạo động lực để đội ngũ những người làm
báo cống hiến, đóng góp cho công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, thiết thực.
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- Thẩm định, đánh giá hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị các
phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Chủ trì phối hợp phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện khen thưởng
tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây
dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía
Bắc”, giai đoạn 2021-2025.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch phát động phong trào
thi đua của đơn vị; Đấy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi
đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của
vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025.
- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua
theo định kỳ trước 15/6 hằng năm.
3. Phòng Nội vụ: Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu,
thẩm định hồ sơ khen thưởng trình Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh
khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo
quy định.
4. Các Cơ quan, đơn vị, Ban ngành đoàn thể, UBND xã thị trấn
- Tổ chức phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Báo chí đồng
hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền
núi phía Bắc” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị,
địa phương.
- Gửi hồ sơ khen thưởng về phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 10/5
hằng năm để tổng hợp. Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ quá hạn không được xét
khen thưởng.
Trên đây là Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành
xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi
phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện Bắc Hà./.
Nơi nhận:

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Đăng

