ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI
THỊ UỶ SA PA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sa Pa, ngày03 tháng 11 năm 2021

Số 07 - HD/TU
HƯỚNG DẪN
tiêu chí xét chọn các gương điển hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới
để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng giai đoạn 2021-2025
----Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU ngày 25/10/2021 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Lào Cai về hướng dẫn tiêu chí xét chọn các gương điển hình tiêu biểu
trong xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng giai đoạn 2021-2025, Thị uỷ Sa Pa hướng dẫn cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thống nhất các tiêu chí chung để đánh giá, tổng hợp các gương điển hình,
tiêu biểu trên địa bàn thị xã Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung trong
chương trình xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền trên các phương tiện thông
tin đại chúng.
- Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, nhân
rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong xã hội để được phổ
biến, nhân rộng, lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, tạo động lực
hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an
ninh - quốc phòng của thị xã giai đoạn 2021-2025.
2. Yêu cầu
- Các gương (tập thể, cá nhân) phải bảo đảm các tiêu chí chung đã được quy
định và phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị.
- 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, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN
1. Nội dung, quy trình thực hiện
- Thông qua các phong trào thi đua, cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện, rà
soát lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân
có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực đời sống xã hội.
- Căn cứ các tiêu chí đánh giá các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tổng hợp
các gương điển hình tiểu biểu gửi về Ban Tuyên giáo Thị ủy tổng hợp và xin ý
kiến thẩm định của các cơ quan liên quan; định hướng và gửi danh sách các gương
điển hình tiêu biểu để các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ biến,
nhân rộng.
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- Các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền những
nhân tố mới, gương điển hình tiểu biểu tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
2. Tiêu chí đánh giá, xét chọn
2.1. Đối với các gương tập thể
- Là các cơ quan, đơn vị, hợp tác xã, thôn, tổ dân phố,…có nhiều thành tích
đóng góp trong xây dựng nông thôn mới được ghi nhận.
- Là các tập thể có mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao; các mô hình
mới có thể nhân rộng trong các địa phương,…(giải quyết công ăn việc làm cho từ 5
lao động trở lên; có thu nhập hằng năm từ 100 triệu/năm/mô hình,…).
- Đối với các cơ quan, đơn vị và các thôn, tổ dân phố có thành tích đóng góp
chung sẽ được quy ra tương đương với số tiền được tính như sau:
+ Đóng góp của cơ quan, đơn vị ủng hộ bằng hiện vật, tiền mặt,… được quy
ra tiền tương đương từ 10.000.000 đồng trở lên.
+ Đóng góp cấp thôn, tổ dân phố người dân ủng hộ ngày công, hiến đất, tiền
mặt,… quy ra tiền tương đương từ 50.000.000 đồng trở lên.
- Được các cơ quan, đơn vị, địa phương có đủ thẩm quyền xác nhận không vi
phạm các quy định về chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Đã được các cấp có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng trong các dịp sơ kết,
tổng kết nhưng chưa được biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng
trong năm.
2.2. Đối với các cá nhân
- Là đại diện các hộ gia đình, các cá nhân trên địa bàn thị xã có thành tích
đóng góp trong xây dựng nông thôn mới (đất các loại, cây cối, hoa màu, vật liệu
xây dựng, nhân công,…) được quy ra tiền mặt từ 5.000.000/hộ trở lên.
- Là cá nhân có mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao bình quân trên
100 triệu đồng/năm, có thể lan tỏa để Nhân dân học hỏi làm theo.
- Được các cơ quan, đơn vị, địa phương có đủ thẩm quyền xác nhận không vi
phạm các quy định về chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Đã được các cấp có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng trong các dịp sơ kết,
tổng kết nhưng chưa được biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng
trong năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Thị ủy
- Chủ trì, định hướng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong khối tuyên truyền,
đảng uỷ các phường, xã căn cứ vào tiêu chí đánh giá tổ chức xét chọn, tổng hợp
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danh sách những mô hình, gương điển hình tiên tiến gửi Thường trực Thị uỷ (qua
Ban Tuyên giáo Thị ủy tổng hợp).
- Tổng hợp danh sách các gương điển hình tiêu biểu hằng năm (1 năm/2 đợt;
đợt 1 trước ngày 10/6, đợt hai trước ngày 10/12) và gửi cho các cơ quan phối hợp
gồm: Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thị xã);
Phòng Kinh tế (Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thị xã) để thẩm định, thống
nhất trình Thường trực Thị uỷ gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo quy định.
- Định hướng các cơ quan truyền thông căn cứ danh sách các gương được giới
thiệu sẽ viết bài tuyên truyền về các gương điển hình tiêu biểu trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
2. UBND thị xã chỉ đạo
2.1. Phòng Nội vụ phối hợp thẩm định các gương điển hình tiêu biểu, thống
nhất với Ban Tuyên giáo Thị ủy và các cơ quan liên quan để tuyên truyền các
gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2.2. Phòng Kinh tế phối hợp thẩm định các gương tiêu biểu trong xây dựng
nông thôn mới, thống nhất với Ban Tuyên giáo Thị ủy và các cơ quan, địa phương
liên quan để tuyên truyền về các gương theo quy định.
3. Đảng uỷ các phường, xã
- Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, tổng hợp các gương điển hình tiêu biểu gửi
về Ban Tuyên giáo Thị uỷ (đợt 1 trước ngày 05/6, đợt 2 trước ngày 05/12) để chỉ
đạo tuyên truyền, biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng hằng năm.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân
đạt thành tích cao, có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới trên các
phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
Trên đây là hướng dẫn các tiêu chí xét chọn các gương điển hình tiêu biểu
trong xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng của thị xã Sa Pa, giai đoạn 2021-2025.
Nơi nhận:
- Thường trực Thị uỷ, UBND thị xã,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thị uỷ,
- Phòng Nội vụ thị xã,
- Phòng Kinh tế thị xã,
- Lưu Văn phòng Thị uỷ, BTG Thị uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
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