HUYỆN ỦY MƯỜNG KHƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 235 - CV/BTGHU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mường Khương, ngày 01 tháng 03 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: - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các xã, thị trấn,
- Văn phòng HĐND - UBND huyện,
- Các cơ quan trong khối tuyên truyền huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở.
Thực hiện Công văn số 752 - CV/BTGTU, ngày 01/03/2022 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Lào Cai về việc tuyên truyền nêu gương các điển hình tiêu biểu trong
xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2021.
Để lan tỏa các gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông
thôn mới để cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo; động viên khích lệ phong trào
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị:
1. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn
huyện tăng cường tuyên truyền, giới thiệu lan tỏa 02 tập thể, 12 cá nhân, 01 mô
hình tiêu biểu 6 tháng cuối năm 2021 trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
huyện Mường Khương để cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo (Có danh sách
kèm theo).
2. Cổng thông tin điện tử huyện đăng tải công văn và danh sách cá nhân, tập
thể, mô hình tiêu biểu 6 tháng cuối năm 2021 trong xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn huyện lên cổng thông tin điện tử huyện.
3. Các cơ quan trong khối tuyên truyền huyện tăng cường tuyên truyền nêu
gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Cử phóng viên, biên tập viên thâm nhập thực tế viết về các gương điển hình
để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.
4. Các chi, đảng bộ cơ sở, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới
các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nêu gương tiêu biểu tại các hội nghị
chuyên đề, tuyên vận, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Thực hiện
Kế hoạch số 13 - KH/BCĐ, ngày 27/01/2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình xây
dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững huyện về Kế hoạch tuyên truyền
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Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Mường Khương năm 2022,
tiếp tục rà soát và giới thiệu các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong
xây dựng nông thôn mới.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử huyện MK;
- VP điều phối xây dựng NTM huyện;
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Mường Khương
Tỉnh Lào Cai
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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 235 - CV/BTGHU ngày 01/03/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
----Mường Khương
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tắt thành tích

Tập thể (02)

1

Thôn Ngải Thầu

Xã Dìn Chin

2

Thôn Pha Long 2

Xã Pha Long

II

Cá nhân (12)

1

Mai Anh Tuấn

2

Đỗ Lan Hương

3

Sùng Seo Dùng

4

Sùng Seo Thành

5

Sùng Seo Pao

6

Vùi Phà Pháng

7

Lù Chẩn Lèng

8

Lù Văn Sinh

Công ty cổ phần An
Phú - Hà Nội
Công ty cổ phần An
Phú Hưng, Khách sạn
Ngôi Sao.
Thôn Cốc Lầy, xã
Lùng Vai
Thôn Cốc Lầy, xã
Lùng Vai
Thôn Cốc Lầy, xã
Lùng Vai
Thôn Cốc Cáng, xã Dìn
Chin

Nhân dân thôn Ngải Thầu đã hiến đất, góp công sức gần 375 triệu đồng xây dựng đường nội thôn với chiều dài
2km. Trong đó, có 15 hộ gia đình tự nguyện hiến đất nương, đất ruộng với diện tích 13.600m2, trị giá 350 triệu
đồng và hiến một số cây, hoa màu trị giá hơn 25 triệu đồng.
Nhân dân trong thôn đã hưởng ứng nhiệt tình đổ đường liên thôn tại thôn Pha Long 2 (trong chương trình đổ đường
liên thôn do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ) và đóng góp thêm tiền, ngày công đổ thêm trên 200m với
550 nhân công quy ra tiền 110 triệu đồng, đóng góp trên 30 triệu đồng tiền mặt.
Đã tài trợ 10 triệu đồng giúp 05 hộ gia đình khó khăn thuộc thôn Lùng Vai, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương
xây dựng công trình vệ sinh để đạt tiêu chí công trình phụ trợ, góp phần xây dựng “Thôn kiểu mẫu”.
Đã tài trợ cho trường Mầm non, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương 01 nhà đa năng khung sắt mái vòm rộng
485m2 trị giá 280 triệu đồng, 01 nhà bếp trị giá 420 triệu đồng, tổng số tiền là 700 triệu đồng.
Đã tự nguyện hiến đất vườn tạp làm đường giao thông (tuyến đường từ UBND xã - Quốc lộ 4D đi thôn Cốc Lầy)
với diện tích 300 m2, trị giá 6 triệu đồng.
Đã tự nguyện hiến đất vườn tạp làm đường giao thông (tuyến đường từ UBND xã - Quốc lộ 4D đi thôn Cốc Lầy)
với diện tích 500 m2, trị giá 10 triệu đồng.
Đã tự nguyện hiến đất vườn tạp làm đường giao thông (tuyến đường từ UBND xã - Quốc lộ 4D đi thôn Cốc Lầy)
với diện tích 400 m2, trị giá 8 triệu đồng.
Đã hiến 1.360 m2 đất nương, khoảng 680 m2 đất lâm nghiệp, trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Có mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, gồm trồng cây ăn quả như cam, quýt kết hợp với chăn nuôi lợn
Thôn Lùng Phìn, xã (trên 70 con), chăn nuôi gà (khoảng 150 con). Hàng năm thu nhập trên 150 triệu đồng/năm, trừ các khoản chi phí
thu về hơn 100 triệu đồng, giải quyết việc làm cho bà con nhân dân trong thôn, được tỉnh, huyện tặng bằng khen
Nậm Chảy
hộ nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu.
Thôn Lùng Phìn A, xã Có mô hình phát triển kinh tế cây ăn quả cam, quýt cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm đã trừ chi phí. Ngoài ra
còn kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm, kinh doanh vận tải. Đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Nậm Chảy
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9

Hầu Chẩn Diu

10

Ma Seo Chẩn

11

Lừu Sán Dùng

12

Lừu Seo Sáng

III

Mô hình (01)
Mô hình “Nuôi cá trắm
cỏ”

1

Thôn Hoàng Phì
xã Tả Ngài Chồ
Thôn Hoàng Phì
xã Tả Ngài Chồ
Thôn Sín Chải B,
Ngài Chồ
Thôn Sín Chải B,
Ngài Chồ

Chải, Hiến hơn 800 m2 đất nương để xây dựng đường giao thông nông thôn (Đường vào khu sản xuất Xà Khái Tủng Hoàng Phì Chải), trị giá trên 18 triệu đồng.
Chải, Hiến hơn 450 m2 đất nương, đất lúa để xây dựng đường giao thông nông thôn (đường vào khu sản xuất Xà Khái
Tủng - Hoàng Phì Chải), trị giá hơn 10 triệu đồng.
xã Tả Hiến hơn 250 m2 đất nương để xây dựng đường giao thông nông thôn (đường Sừ Ma Tủng - Sín Chải A đi mốc
153), trị giá hơn 5 triệu đồng.
xã Tả Hiến hơn 300 m2 đất nương để xây dựng đường giao thông nông thôn (đường Sừ Ma Tủng - Sín Chải A đi mốc
153), trị giá trên 6 triệu đồng.

Trần Văn Tình, xã Bản Phát triển mô hình “Nuôi cá trắm cỏ” với diện tích hơn 1ha mặt ao, mỗi năm thu 30 tấn cá cho thu nhập kinh tế
Sen
hàng trăm triệu đồng/năm.

