ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI
HUYỆN ỦY BẢO YÊN
*
Số
- CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bảo Yên, ngày

tháng 3 năm 2022

V/v tuyên truyền nêu gương các điển
hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn
mới 6 tháng cuối năm 2021

Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể huyện,
- Các cơ quan trong khối tuyên truyền.
Thực hiện công văn số 752 - CV/BTGTU ngày 01/3/2022 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền nêu gưởng các điển hình tiêu biểu trong xây dựng
nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021.
Trên cơ sở danh sách Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp với Văn phòng Điều
phối chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh và các
cơ quan liên quan tổng hợp, thẩm định, lựa chọn và thống nhất danh sách gương
điển hình tiêu biểu 6 tháng cuối năm 2021 trong xây dựng nông thôn mới triên địa
bàn tỉnh Lào Cai. Với huyện Bảo Yên có 38 tập thể và 22 cá nhân được thẩm định
và ghi nhận.
(có danh sách kèm theo)
Để góp phần lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân
dân trong huyện, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn, Huyện ủy Bảo Yên đề nghị:
1. Các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể; Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các xã: Tập trung tuyên
truyền lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây
dựng nông thôn mới để cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo. Thực hiện kế
hoạch số 25 - KH/BCĐ ngày 09 tháng 01 năm 2022 của BCĐ XDNTM &GNBV
huyện Bảo Yên về tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông
thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2022, thường xuyên rà soát và giới thiệu
các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.
2. Các cơ quan trong khối tuyên truyền, căn cứ danh sách và thành tích của
các tập thể, cá nhân tiêu biểu tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng, hệ thống loa truyền thành cơ sở, hệ thống cổng thông tin điện tử huyện.
Cử phóng viên thâm nhập thực tế, viết bài, phản ánh sâu về các gương sáng, điển
hình để tuyên truyền. Phối hợp, cộng tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài
tỉnh để công tác tuyên truyền ngày một hiệu quả và có sự lan tỏa rộng khắp.

Yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền một
cách thiết thực, hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Ban TG HU
- Lưu VT HU+BTG.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Anh Chuyên

DANH SÁCH
Gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong xây dựng NTM 6 tháng cuối năm 2021
(Kèm theo Công văn số 752 -CV/BTGTU ngày 01/03/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai)
----TT
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Tên đơn vị/cá nhân
Huyện Bảo Yên
Tập thể (38)
Nhân dân thôn Mạ 2,
thôn Bát
Nhân dân thôn Mạ 2,
Bát, Mạ 1

Xã Yên Sơn

Nhân dân thôn Múi 1

Xã Yên Sơn
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Đoàn thanh niên xã Bảo
Hà
Cán bộ, đảng viên và
Nhân dân xã Bảo Hà
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Nhân dân thôn Bỗng 2

4

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Địa chỉ

Đoàn từ thiện Hỷ Liên
Tâm
Sở VH - TT & DL tỉnh
Lào Cai, chi đoàn sở
Đoàn xã và Nhân dân
bản 2 xã Điện Quan
Cán bộ, công chức, viên
chức và nhân dân trên
địa bàn xã Minh Tân
Cán bộ, đảng viên và
Nhân dân trên địa bàn xã
Minh Tân
Nhân dân bản Mường
Kem xã Nghĩa Đô
Các cơ sở chế biến ván
bóc, sản xuất cát sỏi, các
doanh nghiệp trên địa
bàn xã Phúc Khánh
14/14 ban phát triển
thôn
Cán bộ, giáo viên, nhân
viên các trường học,
trạm y tế trên địa bàn

Xã Yên Sơn,

Xã Bảo Hà

Tóm tắt thành tích

Đóng góp 250 ngày công, thực hiện 1,1 km công trình trồng đường hoa của thôn, quy thành tiền 62,500,000
đồng.
Đóng góp ngày công và tiền mặt xây dựng 1,7km đường điện thắp sáng làng quê khu trung tâm (tiền mặt 50 triệu
đồng; 405 ngày công), quy thành tiền 151,250,000 đồng.
Đóng góp ngày công, tiền mặt đổ đường BTXM giao thông nông thôn (Tiền mặt 40 triệu đồng, 720 ngày công),
quy thành tiền 220 triệu đồng.
Vận động đoàn viên, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền hỗ trợ nâng cấp nhà đạt chuẩn, quy thành tiền 85,000,000
đồng.

Xã Bảo Hà

Ủng hộ tiền mặt tại buổi Lễ phát động Xây dựng nông thôn mới, quy thành tiền 46,550,000 đồng.

Xã Cam Cọn

Vận động Nhân dân ủng hộ tiền mặt, ngày công thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới (21 triệu đồng
tiền mặt, 174 ngày công lao động), quy thành tiền 64,500,000 đồng.
Giúp nhân dân bản 1 hỗ trợ xã Điện Quan sửa chữa nhà, quy thành tiền 55,000,000 đồng.

Tỉnh Lào Cai

Ủng hộ cát sỏi, vật liệu xây dựng cho địa phương xây dựng nông thôn mới, quy thành tiền 29,000,000 đồng.

Xã Điện Quan

Đóng góp ngày công đổ đường BTXM ngõ xóm dài 150m; 03 lò đốt rác, 01 sân chơi điểm trường Mầm Non,
Tiểu học bản 2, quy thành tiền 15,000,000

Xã Minh Tân

Ủng hộ tiền mặt thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, quy thành tiền 12,200,000 đồng.

Xã Minh Tân

Ủng hộ tiền mặt thực hiện công trình Thắp sáng đường quê, quy thành tiền 12,000,000 đồng.

Xã Nghĩa Đô

Hiến gần 400m2 đất, hoa màu trên đất để xây dựng các công trình nông thôn, quy thành tiền 11,400,000 đồng.

Xã Phúc Khánh

Ủng hộ tiền mặt, cát sỏi cho xã Phúc khánh thực hiện xây dựng nông thôn mới, quy thành tiền 17,300,000 đồng.

Xã Phúc Khánh,

Ủng hộ tiền mặt, vận động Nhân dân hiến 1700 mét vuông đất, quy thành tiền 20,100.000 đồng.

Xã Phúc Khánh

Ủng hộ tiền xây dựng nông thôn mới, quy thành tiền 15,300,000 đồng.
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Cán bộ, Nhân dân Thôn
Đầm Rụng
Cán bộ, Nhân dân Thôn
Đồng Mòng 1
Cán bộ, Nhân dân thôn
Đồng Mòng 2
Cán bộ, Nhân dân thôn
Cầu Cóc
Hội CTĐ huyện kêu gọi
các đơn vị thiện nguyện
Cán bộ công chức, đoàn
thanh niên, Công an xã,
quân sự xã và Nhân dân
bản Mủng xã Tân
Dương
Cán bộ, công chức và
Nhân dân xã Thượng Hà
Nhân dân bản Nặm
Mược và bản Nặm Kỳ
Nhân dân bản Khuổi
Phường
Cán bộ và Nhân dân xã
Xuân Thượng

Xã Phúc Khánh

Đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng công trình đèn chiếu sáng, quy thành tiền 45,000,000 đồng.

Xã Phúc Khánh

Đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng công trình đèn chiếu sáng, quy thành tiền 30,000,000 đồng.

Xã Phúc Khánh
Xã Phúc Khánh
Huyện Bảo Yên

Xã Tân Dương

Xã Thượng Hà
Xã Vĩnh Yên

Ủng hộ tiền, ngày công xây dựng công trình đường hoa, công trinh điện thắp sáng đường quê, quy thành tiền
63,700,000 đồng.
Đóng góp ngày công, hiến đất và tài sản trên đất để làm đường trục xã UBND xã - Nặm Kỳ (2000m2 đất, cây
cối, hoa màu trên đất…), quy thành tiền 400,000,000 đồng.
Đóng góp ngày công đổ 0,5km đường BTXM (480 ngày công lao động), quy thành tiền 120,000,000 đồng.

Xã Xuân Thượng

Ủng hộ tiền mặt xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, quy thành tiền 14,700,000 đồng.

Đoàn xã Xuân Thượng
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Ban quan Đền Bảo Hà
Xã Bảo Hà
Đoàn khối CQ-DN tỉnh
Lào Cai - Đoàn khối thi
Tỉnh Lào Cai
đua Tài chính - Ngân
hàng tỉnh Lào Cai
HTX Nông nghiệp, dịch
Bản Thác Xa 1
vụ tổng hợp xã Tân Tiến
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Ủng hộ tiền, ngày công xây dựng công trình đường điện thắp sáng đường quê tại bản Mủng, Tân Dương, quy
thành tiền 30,000,000 đồng.

Xã Vĩnh Yên
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Đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng công trình đèn chiếu sáng, đổ đường giao thông nông thôn quy
thành tiền 62,500,000 đồng.
Hiến 1300 mét vuông đất, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng công trình đèn chiếu sáng, đổ đường giao
thông nông thôn, quy thành tiền 53,800,000 đồng.
Ủng hộ tiền mặt hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, người có công xã Phúc Khánh, xã Tân Tiến, quy thành tiền
155,000,000 đồng.

Xã Xuân Thượng
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Nhân dân bản Hón

Xã Nghĩa Đô
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Nhân dân bản Thâm Mạ

Xã Nghĩa Đô
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Nhân dân bản Mường
Xã Nghĩa Đô
Kem

33

Nhân dân bản Nặm Cằm Xã Nghĩa Đô

Đóng góp ngày công lao động, vận động ủng hộ vật liệu xây dựng thực hiện các công trình nông thôn mới, quy
thành tiền 35,000,000 đồng.
Ủng hộ 30 ghế đá khu vui chơi Trung tâm xã, quy thành tiền 21,000,000 đồng.
Ủng hộ các dụng cụ khu vui chơi Trung tâm xã, quy thành tiền 19,000,000 đồng.
Có mô hình phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm chó 5 - 10 lao động địa phương, Hợp tác xã có thu nhập trên
100 triệu đồng/năm.
Là thôn bản đầu tiên vận động xã hội hóa 100% để xây dựng thành công Nhà văn hóa thôn bản bằng Nhà sàn bê
tông, quy thành tiền trên 300 triệu đồng.
Vận động nhân dân hiến đất, tổ chức nhân dân làm nền nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông liên thôn (trên
350m2), quy thành tiền trên 50 triệu đồng.
Thôn bản đầu tiên được công nhận thôn kiểu mẫu, là thôn bản thực hiện xã hội hóa làm Nhà văn hóa thôn bản
bằng Nhà sàn bê tông rộng lớn nhất. Vận động nhân dân đóng góp ngày công làm tuyến đường hoa Nghĩa Đô,
quy ra tiền trên 70 triệu đồng.
Vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động để mở rộng đường giao thông liên thôn, đã hoàn thành việc tạo
mặt bằng để trồng hoa tại tuyến đường của thôn bản. Hiến đất trên 1.000m2, quy thành tiền trên 60 triệu đồng.
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Công ty TNHH MTV
Xã Tân Tiến
Minh Hương
Nhân dân và cán bộ bản
Xã Điện Qua
Trà
Nhân dân và cán bộ bản
Xã Điện Quan
2
Công đoàn cơ sở xã
Xã Lương Sơn
Lương Sơn

II

Nhân dân bản
Khiểng
Cá nhân (22)

1

Giàng Seo Súa

2

Đặng Văn Thắng

3

Lý Văn Quán

4

Lê Văn Êu

5

Trương Văn Pắn

6

Đặng Văn Đanh

7

Đặng Văn Thanh

8

Đặng Văn Hỵ B

9

Sùng Seo Hầu

10

Trương Văn Mành

11

Lê Văn Đề

12

Hoàng Ngọc Lam

13

Hộ gia đình ông Nguyễn
Bản Nà Khương
Giang Biên

38

Cóc

Bản Cóc Khiểng
Bản 3 Thâu, xã Xuân
Thượng
Bản 3 Thâu, xã Xuân
Thượng
Bản 2 Vài Siêu, xã
Thượng Hà
Bản Nậm Ngòa, xã
Tân Tiến
Bản Nậm Ngòa, xã
Tân Tiến
Bản Nậm Đâu, xã Tân
Tiến
Bản Nậm Đâu, xã Tân
Tiến
Bản Nậm Đâu, xã Tân
Tiến
Bản Nà Phung, xã Tân
Tiến
Bản Nậm Hu, xã Tân
Tiến
Phó Giám đốc Ngân
hàng Nhà nước chi
nhánh tỉnh Lào Cai
Thôn Pịt, xã Lương
Sơn

Có mô hình phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm chó 5 - 10 lao động địa phương, Hợp tác xã có thu nhập trên
100 triệu đồng/năm.
Vận động nhân dân trong thôn bản đóng góp xây mới nhà Văn hóa; đổ sân nhà văn hóa, tự mở mới 300m đường
thôn xóm, quy thành tiền 215.000.000 đồng.
Vận động nhân dân trong thôn bản đóng góp xây mới nhà Văn hóa; đổ sân nhà văn hóa, đổ bê tông xi măng tuyến đường
300m, 1,7 km đường điện thắp sáng làng quê, 1,5 km đường hoa, quy thành tiền 250.000.000 đồng.
Chủ động thực hiện phong trào "cùng nhau về thôn" vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm đường giao thông nông
thôn, đổ bê tông xi măng sân, xây dựng các công trình phụ trợ di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Pịt xã Lương Sơn với
hơn 100 ngày công; đóng góp 5.000.000đ tiền mặt vào quỹ NTM của huyện. Tham gia các hoạt động "dân vận
khéo", làm đường điện chiếu sáng, xây lò đốt rác tập trung; Vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ
tiền, vật liệu hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà Đại đoàn kết cho 11 hộ nghèo, khó khăn trị giá 283.000.000 đồng.
Là thôn bản đầu tiên vận động xã hội hóa 100% để xây dựng Nhà văn hóa thôn bản bằng Nhà sàn bê tông, quy
thành tiền trên 400 triệu đồng.
Hiến 2.400m2 đất đồi mở đường mới giao thông nông thôn, quy thành tiền 24 triệu đồng
Hiến 1.200m2 đất vườn và đất trồng cây mở đường mới giao thông nông thôn, quy thành tiền 31,200,000 đồng.
Hiến 160 m2 đất lúa xây dựng Nông thôn mới, quy thành tiền 5,280,000 đồng.
Có mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Có mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Có mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Có mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Có mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Có mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Có mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Từ năm 2019 đến nay, ông đã vận động cán bộ, Công chức Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai và một
số Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh xây dựng quỹ và hỗ trợ xây mới 09 nhà đại đoàn kết trên địa bàn xã
Lương Sơn với tổng số tiền 180 triệu đồng. Bản thân cá nhân ủng hộ tiền mặt là trên 10 đồng.
Ủng hộ 1 triệu đồng tiền mặt, 1000m2 đất xây dựng Di tích lịch sử Đền Pịt, xã Lương Sơn, làm đường giao
thông nông thôn, quy thành tiền 12 triệu đồng.
Tiêu biểu trong phong trào xã hội hóa xây dựng nông thôn mới tại xã; hỗ trợ thường xuyên trong phong trào
phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn xã. Tạo công ăn việc làm thường xuyên trên 40 lao động mỗi ngày. Thu
nhập trên 700 triệu đồng/năm.
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Tiêu biểu trong phong trào xã hội hóa xây dựng nông thôn mới tại xã; hỗ trợ thường xuyên trong phong trào
phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Tạo công ăn việc làm thường xuyên trên 20 lao động mỗi ngày.
Thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.

Hộ gia đình ông Ma Văn
Bản Nà Khương
Thế
Hộ gia đình ông Hoàng
Văn Sơn
Hộ gia đình ông Lương
Văn Tình
Hộ gia đình ông Hoàng
Văn Thin
Hô gia đình ông Cổ Kim
Vệ

Bản Mường Kem

Hiến đất, tài sản trên đất làm cầu bản Nà Khương với diện tích trên 300m2, quy thành tiền trên 30 triệu đồng.

Bản Thâm Mạ

Hiến đất, tài sản trên đất mở rộng đường giao thông nông thôn với diện tích trên 200m2, quy thành tiền trên 20
triệu đồng.

Bản Nà Luông

Hiến đất, tài sản trên đất làm cầu bản Nà Luông với diện tích trên 200m2, quy thành tiền trên 20 triệu đồng.

Bản Nặm Cằm

19

Hộ gia đình ông Hoàng Bản Nà
Văn Ngôi
Nghĩa Đô

Đình,

20

Nguyễn Văn Tiền

Bản Đon

21

Hoàng Văn Tiềm

Bản Nà Khương

22

Hà Đức Ba

Bản Cóc Khiểng

xã

Hiến đất, tài sản trên đất mở rộng đường giao thông nông thôn với diện tích trên 150m2, quy thành tiền trên 10
triệu đồng.
Tiêu biểu trong phong trào xã hội hóa xây dựng nông thôn mới tại xã; hỗ trợ thường xuyên trong phong trào
phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn xã. Tạo công ăn việc làm thường xuyên trên 10 lao động mỗi ngày. Thu
nhập hàng năm trên 300 triệu đồng/năm.
Ủng hộ kinh phí để làm tuyến đường hoa Nghĩa Đô. Góp phần xây dựng Nghĩa Đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Quy thành tiền là 5 triệu đồng.
Ủng hộ kinh phí để làm tuyến đường hoa Nghĩa Đô. Góp phần xây dựng Nghĩa Đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Quy thành tiền là 5 triệu đồng.
Gia đình có xưởng chế biến lâm sản, tạo công ăn việc làm cho hơn 30 công nhân trong toàn xã. Thu nhập trên
400 triệu đồng/năm.

