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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Chương trình hành động số 522/TTr-UBND ngày 18/8/2021 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ  phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2026) theo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 522/TTr-UBND ngày 18/8/2021 về 

việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2026) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí, hành động của phòng, đơn 

vị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở trong việc tổ chức thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Chỉ 

thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động 

thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế 

hoạch 5 năm (2021-2026) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2020-2025, Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn, theo đó cụ thể hoá, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, trách 

nhiệm của các phòng, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị. 

II. MỤC TIÊU 

Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước hướng vào xây dựng khối đại 

đoàn kết toàn dân vững mạnh, phát huy nội lực, tinh thần lao động sáng tạo của 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ 
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tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã 

đề ra. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát 

triển”, ngành khoa học và công nghệ tiếp tục đổi mới trong tư duy và hành động 

tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm 

vụ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập 

trung, đáp ứng yêu cầu của thị trường; mở rộng liên kết sản xuất và nâng cao 

chuỗi giá trị để tăng thu nhập; bảo tồn quỹ gen giống cây trồng vật nuôi; công 

nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm; hỗ trợ hoàn thiện các sản phẩm thuộc đề án 

OCOP; tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát 

triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, triển khai truy xuất 

nguồn gốc; tăng cường hoạt động dịch vụ, tiềm lực khoa học công nghệ, đầu tư 

trang thiết bị để từng bước hiện đại hoá công tác quản lý trên địa bàn. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và 

tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng 

tuyên truyền Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành 

thông qua nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn như: Thông qua các hội nghị để 

tuyên truyền, kết hợp trong các hội nghị chuyên môn, chuyên đề, các buổi sinh 

hoạt; thông qua phương tiện thông tin đại chúng; mạng xã hội... Công tác tuyên 

truyền cần được thực hiện thường xuyên để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn 

nữa trong nhận thức, tư tưởng, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, 

trách nhiệm và việc làm thường xuyên, tạo thành cao trào hành động cách mạng, 

góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XII. 

2. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng ban hành văn bản 

quy định, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

- Đảng uỷ, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, người đứng đầu các tổ chức 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật Thi đua, 

khen thưởng; các chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng; lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, làm cho thi đua trở 

thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Sở. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành của tỉnh; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn để tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, 
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khen thưởng. 

- Quan tâm đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức phát động thi đua, sơ 

kết, tổng kết các phong trào thi đua; duy trì nền nếp các hoạt động thi đua phù 

hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, 

người đứng đầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua; làm cho thi đua thực 

sự trở thành động lực to lớn thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, 

kế hoạch nhiệm vụ được giao. 

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, phát động các phong trào thi đua phù 

hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng vào việc học tập, làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chủ đề “ĐOÀN 

KẾT, SÁNG TẠO, THI ĐUA XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN PHÁT TRIỂN 

NHANH, BỀN VỮNG” được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc 

Kạn lần thứ V năm 2020. Các phong trào thi đua được tổ chức nhằm tiếp tục 

khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ 

thống chính trị để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bắc Kạn 5 năm 2021-2025 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XII đã đề ra, trong đó tập trung vào những lĩnh vực sau: 

- Tổ chức các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng bộ Sở Khoa 

học và Công nghệ trong sạch, vững mạnh; gắn phong trào thi đua với việc thực 

hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng trong 

sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thi 

đua xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có tâm, có tầm, có 

phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế nhằm quản lý, khai thác, sử dụng 

có hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng, lợi thế góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu 

UBND tỉnh giao hằng năm; tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 

nghệ trong phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, 

đáp ứng yêu cầu của thị trường; mở rộng liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá 

trị để tăng thu nhập; bảo tồn quỹ gen giống cây trồng vật nuôi; công nghệ bảo 

quản, chế biến sản phẩm; hỗ trợ hoàn thiện các sản phẩm thuộc đề án OCOP; 

tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển tài 

sản trí tuệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, triển khai truy xuất nguồn gốc; 

tăng cường hoạt động dịch vụ, tiềm lực khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị 
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để từng bước hiện đại hoá công tác quản lý trên địa bàn.  

- Thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng cơ quan trong 

sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số cải cách 

hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI), cấp tỉnh 

(PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài 

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước (SIPAS); tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, coi đây là 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính để phục vụ 

người dân và doanh nghiệp, hướng tới việc xây dựng một nền hành chính hiện 

đại, công khai, minh bạch. 

- Thi đua trong xây dựng nông thôn mới, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ xã Tân 

Lập, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 48/KH-SKHCN 

ngày 21/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính 

phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp 

Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không 

để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở”.  

4. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến 

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 52/KH-KHCN ngày 16/8/2021 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên 

tiến giai đoạn 2021-2025. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhân 

rộng điển hình tiên tiến của đơn vị mình cụ thể và triển khai thực hiện mang lại 

hiệu quả thiết thực; chủ động phát hiện, bình chọn những điển hình tiêu biểu để 

tuyên dương, động viên, khen thưởng kịp thời; quan tâm tuyên truyền, phổ biến 

những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay để góp phần nhân 

rộng điển hình tiên tiến. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi 

là nhiệm vụ trọng tâm của các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa 

phương và được thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng 

kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. 

- Hằng năm, lựa chọn giới thiệu các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, 

nhân rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; công nhận các mô 

hình, gương điển hình tiên tiến của đơn vị. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

thi đua, khen thưởng; mở chuyên mục và tăng các bài viết trên Trang thông tin 

điện tử của Sở để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiến tiến trong 

các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. 
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5. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng 

- Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, 

khen thưởng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, 

của tỉnh và của ngành khoa học và công nghệ. 

- Quan tâm sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, các phong trào thi đua; bình 

chọn, suy tôn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để biểu 

dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên khen thưởng; việc xét 

khen thưởng các đợt thi đua, phong trào thi đua cần tập trung vào đối tượng là 

tập thể nhỏ, người trực tiếp công tác. 

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Khen thưởng phải phù hợp với thành tích 

và kết quả đạt được. 

- Nâng cao chất lượng công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ khen thưởng, 

đảm bảo khen thưởng kịp thời, công khai và minh bạch theo đúng quy định của 

Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

6. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng và cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp  

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở theo đúng quy định. Phát huy vai trò, trách 

nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính 

quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp 

luật về khen thưởng.  

- Cử công chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn thực hiện 

các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.  

7. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, 

khen thưởng 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực thi pháp luật về thi 

đua, khen thưởng. Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tổ chức tự kiểm 

tra hoặc kiểm tra tại các phòng, đơn vị với hình thức phù hợp. Sau mỗi cuộc 

kiểm tra kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của các phòng, đơn vị trong 

việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để có các giải pháp khắc phục. 

- Giải quyết kịp thời theo thẩm quyền về đơn thư khiếu nại, thắc mắc của 

công chức, viên chức, người lao động về chế độ, chính sách đối với công tác thi 

đua, khen thưởng.  
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IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Hằng năm: Sở phát động, các phòng, đơn vị hưởng ứng tổ chức phong 

trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội hàng năm. 

2. Năm 2021:  

- Xây dựng Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 của 

Sở trên cơ sở Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh, theo đó cụ thể hóa thành 

những nội dung cụ thể để xây dựng được gương điển hình tiên tiến, mô hình tiêu 

biểu của đơn vị trong giai đoạn 2021-2025.  

- Xây dựng kế hoạch phát động Đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm lao 

động, sáng tạo lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 25 năm Ngày tái thành lập tỉnh 

Bắc Kạn (01/01/1997-01/01/2022) và tổ chức tổng kết đợt thi đua. 

3. Năm 2022: Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 

2019 - 2025; thời gian dự kiến trong Quý III năm 2022. 

4. Năm 2023:  

- Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp Sở nhân dịp Kỷ niệm 

75 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước - Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 

lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023); thời gian dự kiến trong Quý 

II năm 2023. 

- Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi 

đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; phong 

trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

giai đoạn 2021-2025; thời gian dự kiến trong Quý III vào Quý IV năm 2023. 

5. Năm 2024: 

- Xây dựng kế hoạch phát động Đợt thi đua chào mừng 75 năm Ngày Giải 

phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949-24/8/2024) trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh; 

thời gian dự kiến trong Quý I năm 2024. 

- Tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến cấp Sở, cử các cá nhân là điển 

hình tiên tiến của Sở tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ 

VI; thời gian dự kiến trong Quý III năm 2024. 

6. Năm 2025:  

- Xây dựng kế hoạch phát động Đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 125 năm 

Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900-11/4/2025); thời gian dự kiến trong 

Quý I năm 2025. 

- Tổng kết công tác xây dựng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 

2021-2025; thời gian dự kiến tổ chức trong Quý III năm 2025. 

- Tổng kết các Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả 

nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-

2025; thời gian dự kiến trong Quý III và Quý IV năm 2025.  
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nội dung Chương trình hành động này, các phòng, đơn vị căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ vận động công chức, viên chức, người lao động tổ chức 

thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025). 

2. Hội đồng thi đua - Khen thưởng Sở: Tăng cường trách nhiệm của Hội 

đồng và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; chỉ đạo, đôn đốc triển khai 

hiệu quả Chương trình hành động này. 

3. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng hằng năm tham mưu và triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương của Đảng về thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt việc tốt, 

mô hình mới; tình hình tổ chức các phong trào thi đua. 

4. Giao Văn phòng tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

các nội dung nêu tại Kế hoạch này, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả cho theo 

quy định. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện 

nghiêm túc, đạt hiệu quả các nội dung Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có phát sinh vướng mắc, các phòng, đơn vị gửi ý kiến đến Văn phòng để tham 

mưu xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
Bản điện tử: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Các phòng, đơn vị; 
- Phòng QLCNCN (đăng Website); 
- Lưu: VT, VP (Tuyen).     

GIÁM ĐỐC 
 

Đỗ Thị Hiền 
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