
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 

Số:         /UBND-NV 
V/v đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền các phong trào thi đua yêu 

nước, gương điển hình tiên tiến 

và đăng ký, giới thiệu điển hình 

tiên tiến, mô hình mới trên các 

lĩnh vực năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày     tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: 

     - Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-HĐTĐKT ngày 09/02/2022 của Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng huyện Phong Thổ về việc tuyên truyền các phong trào thi đua 

yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2022; Kế 

hoạch số 95/KH-UBND ngày 07/03/2022 của UBND huyện Phong Thổ về việc 

xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2022. 

Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; các ban, ngành, 

đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (sau đây gọi chung là 

các cơ quan, đơn vị) thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển 

hình tiên tiến nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa 

bàn kịp thời nắm bắt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua yêu nước; mô hình mới, điển 

hình mới để học tập và làm theo cùng với việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh 

gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Để từ đó tạo động lực hoàn 

thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022. 

2. Các cơ quan, đơn vị chủ động phát hiện và đăng ký, giới thiệu những 

điển hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh 

vực của đời sống xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng 

phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương, thi đua học tập các điển 

hình tiên tiến (theo biểu mẫu kèm theo). Đối tượng, tiêu chuẩn lựa chọn điển 

hình tiên tiến thực hiện theo Kế hoạch số 56/KH-HĐTĐKT ngày 09/02/2022 

của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện Phong Thổ. 

Danh sách đăng ký gương điển hình tiên tiến và trích ngang thành tích gửi 

về Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 
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31/7/2022, đồng thời gửi bản mềm danh sách vào hòm thư công vụ tại địa chỉ 

thư điện tử: pnv.phongtho@laichau.gov.vn để tổng hợp. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc cần trao đổi 

liên hệ qua Phòng Nội vụ theo số điện thoại 02133.896.248 để được giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các Đồn Biên phòng, Đoàn KT-QP 356; 

- Các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Thế Mẫn 

 

  

mailto:pnv.phongtho@laichau.gov.vn
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CƠ QUAN, ĐƠN VỊ … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 …………….., ngày     tháng 7 năm 2022 

 

DANH SÁCH 

Đăng ký gương điển hình tiên tiến năm 2022 

I. Tập thể 

STT Tên  tập thể Trích ngang thành tích Ghi chú 

1.    

2.    

…    

II. Cá nhân, hộ gia đình 

STT Họ và tên 
Địa chỉ/ chức vụ, đơn 

vị công tác 
Trích ngang thành tích Ghi chú 

1.     

2.     

…     

Ghi chú: Nội dung trích ngang thành tích của các tập thể, cá nhân, hộ gia đình cần 

trình bày ngắn gọn, nêu rõ tên mô hình, cách làm hay sáng tạo; sáng kiến giải pháp kỹ 

thuật mang lại hiệu quả thiết thực,… góp phần thành công trong triển khai thực hiện 

các phong trào thi đua (nêu tên các phong trào thi đua) của ngành, lĩnh vực tại cơ quan, 

đơn vị, địa bàn. 

Người lập 

(ký, ghi rõ họ tên) 
TM. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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