ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 360 /UBND-NV

Bảo Yên, ngày08 tháng 03 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký thi đua năm 2021.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND
tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày
20/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi một số điều của quy định
một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban
hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND
tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách Nhà nước năm 2021.
UBND huyện Bảo Yên thuộc khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã
đăng ký thi đua năm 2021 với các nội dung và chỉ tiêu cụ thể như sau:
I. Mục tiêu thi đua
Thông qua các phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá
nhân phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khắc phục những khó khăn,
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, tạo điều kiện
để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên
lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thực hiện hoàn thành toàn diện và
vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.
Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh về vừa phòng
chống dịch bệng đồng thời vừa phục hồi, ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an
sinh xã hội, thực thi công vụ; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất
lao động, giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh, quốc phòng.
II. Nội dung thi đua
Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh
mẽ về ý thức trong thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, người lao động và từng tập thể cơ qan, đơn vị; lập thành tích chào mừng
các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương; phấn đấu hoàn thành thắng
lợi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như sau:
1. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt và vượt 44.710 tấn.
2. Sản lượng thịt hơi đạt và vượt 7.302 tấn.
3. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác là 80 triệu đồng.
4. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn là 1,3 triệu lượt người.
5. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 119,055 tỷ đồng.

6. Giá trị sản xuất TTCN dự kiến đạt 160 tỷ đồng.
7. Thực hiện xây dựng nông thôn mới: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là
02 xã (Vĩnh Yên, Bảo Hà); 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Nghĩa
Đô); hoàn thành 20 tiêu chí nông thôn mới, 7 thôn kiểu mẫu, 9 thôn nông thôn
mới tại các xã.
8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề
đạt 51%.
9. Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều là 4% theo tiêu chí mới (tương ứng với mức
giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo tiêu chí cũ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện).
10. Tỷ lệ giảm sinh là 0,3‰.
11. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 99,5 %.
12. Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 21,2 giường bệnh; số bác sỹ trên
một vạn dân đạt 5,8 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng
trên tuổi dưới 16%.
13. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá: 85%; tỷ lệ số thôn, bản, tổ
dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá 80%.
14. Tạo việc làm mới trong năm đạt 1.750 người
15. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2021 đạt trên 61%.
16. Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu: 150 giấy trở lên;
17. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các điểm NVH thôn, bản,
TDP đạt >30%, các điểm trường học trên địa bàn huyện đạt > 30%, các di tích
đạt >30%.
18. Số hợp tác xã thành lập mới năm 2021: 05 hợp tác xã; Xây dựng 5 sản
phẩm OCOP;
19. Phấn đấu xây dựng 04 trường học đạt chuẩn Quốc gia.
20. Số xã được đầu tư chỉnh trang khu vực trung tâm (gồm nâng cấp, mở
rộng mặt đường, rãnh hộp thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh) cơ bản
đạt theo tiêu chuẩn: 04 xã
21. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại đô thị Phố Ràng và trung tâm xã
Bảo Hà đạt ≥ 90%; tại trung tâm các xã đạt >70%.
22. Tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 60%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4 đạt 40%.
23 Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được đảm bảo, giữ vững.
III. Giải pháp thực hiện
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính
quyền các cấp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ
quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát động, tổ chức phong trào
thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong
phong trào thi đua.

2. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển
hình tiến tiến trong các phong trào thi đua, việc thực hiện chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa
phương, đơn vị, những thành tích xuất sắc trong công cuộc đổi mới nhằm tạo
nhân tố, tạo sức lan tỏa làm động lực cho phong trào thi đua.
3. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, Hội
đồng thi đua khen thưởng các cấp trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tích
cực tham gia vào phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
4. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết nhằm biểu dương, khen thưởng kịp
thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, đảm
bảo khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích.
5. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ,
công chức làm công tác thi đua khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của
bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng; bố trí công chức, viên chức làm công
tác thi đua khen thưởng có năng lực, có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo
đức tốt và nhiệt huyết.
IV. Đăng ký các danh hiệu thi đua
1. Đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh cho
- Nhân dân và cán bộ huyện Bảo Yên;
- Nhân dân và cán bộ các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên.
2. Đăng ký danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho:
- Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể huyện; Các cơ quan chuyên môn, đơn
vị sự nghiệp thuộc huyện Bảo Yên.
- Cán bộ, công chức các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên.
Trên đây là bản đăng ký thi đua hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh
tế - xã hội nhà nước giao năm 2021 của UBND huyện Bảo Yên. Đề nghị UBND
tỉnh, Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; các Sở, Ban, Ngành ở tỉnh, Khối thi đua
khen thưởng các huyện, thị xã, thành phố quan tâm theo dõi, giúp đỡ nhân dân
và cán bộ huyện Bảo Yên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhăm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ban TĐKT tỉnh;
- UBND huyện Si Ma Cai;
- Các cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu
thi đua;
- Lưu: VT, NV.
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