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        Bắc Kạn, ngày        tháng 10 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Phát động triển khai Phong trào thi đua “Sở Khoa học và Công nghệ đẩy 

mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy 

mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”, Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch triển khai với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số đến mọi 

người trong và ngoài cơ quan góp phần hoàn thành các mục tiêu cụ thể tại Đề án 

tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 

2030 ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của 

UBND tỉnh; Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về ban 

hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng 

và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 

05/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các nhiệm vụ, dự án ưu tiên 

về chuyển đổi số năm 2022; Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy 

phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển 

chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Triển khai hiệu quả “Kế hoạch số 40/KH-SKHCN ngày 27/5/2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ Triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” để góp phần thành tích 

chung của tỉnh đạt mục đích đề ra “phấn đấu đến năm 2025, Bắc Kạn nằm trong 

nhóm có kết quả xếp hạng trung bình về chuyển đổi số”. 

Thực hiện biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc 

các phòng, đơn vị trong Sở có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực 

hiện chương trình chuyển đổi số; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, 

cách làm hay (nếu có) liên quan đến nội dung chuyển đổi số.  

2. Yêu cầu 

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến 

tất cả công chức, viên chức và người lao động của cơ quan phát huy được sáng 

kiến, sáng tạo của mọi cá nhân, tập thể của cơ quan. 

Phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, luôn song hành trong chỉ đạo, 

điều hành các hoạt động của đơn vị. 
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Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải luôn đề cao trách nhiệm, vai trò trong 

việc chỉ đạo, tổ chức và thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, có 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ, sơ kết và tổng kết đúng quy định, kịp thời phát 

hiện mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt để bồi dưỡng, nhận rộng 

và tôn vinh. Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh 

bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng theo quy định hiện hành. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Đối tượng thi đua  

1.1. Tập thể: Sở Khoa học và Công nghệ hoặc các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở. 

1.2. Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở.  

2. Nội dung thi đua 

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phổ biến, 

triển khai Chương trình chuyển đổi số và các nội dung liên quan đến chuyển đổi số 

giai đoạn 2022 - 2025. 

2.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

2.3. Phối hợp các sở, ngành tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số. 

2.4. Tích cực xây dựng, tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp 

khai thác, truy cập và sử dụng thúc đẩy phát triển các dịch vụ liên quan đến chuyển 

đổi số. 

2.5. Các nội dung thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực khoa học 

và công nghệ giai đoạn 2022 - 2025 như sau: 

- Xây dựng chương trình truyền thông về chuyển đổi số trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, các mạng xã hội, trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng 

nội bộ của cơ quan. 

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về chuyển đổi số. 

- Xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc của tỉnh, nền tảng truy xuất nguồn 

gốc nông sản cung cấp dịch vụ truy vết và chứng thực thông tin trong từng công 

đoạn, từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyển và đến tay người tiêu dùng trong 

chuỗi giá trị nông nghiệp giúp minh bạch hóa Chuỗi cung ứng; Tối ưu Chuỗi cung 

ứng; Truy xuất được nguồn gốc. 

- Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý khoa học và công 

nghệ tỉnh. 

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng, triển khai các 

nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số”. 

- Sáng kiến trong công tác chuyên môn và cải cách hành chính liên quan đến 

số hóa, chuyển đổi số (nếu có) hàng năm trong giai đoạn 2022-2025. 

3. Lộ trình thực hiện 

3.1. Từ năm 2022 đến năm 2023 

- Năm 2022: Ban hành Kế hoạch phát động, triển khai Phong trào thi đua 

trong phạm vi lĩnh vực khoa học và công nghệ. 
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- Năm 2023: Tổ chức triển khai Phong trào thi đua theo các nội dung kế 

hoạch phát động và tổ chức sơ kết Phong trào thi đua vào Quý IV/2023.  

3.2. Từ năm 2024 đến năm 2025: Tiếp tục triển khai Phong trào thi đua theo 

các nội dung kế hoạch phát động và tổ chức tổng kết Phong trào thi đua vào Quý 

IV/2025.  

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA  

1. Tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể 

- Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực hiệu quả; có nhiều sáng kiến, giải 

pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị đạt kết 

quả tốt. 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn 

thành có chất lượng, tiến độ nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt chế độ thông tin, 

báo cáo theo quy định tại Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của 

UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 

28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận 

thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 

528/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các 

nhiệm vụ, dự án ưu tiên về chuyển đổi số năm 2022; Quyết định số 610/QĐ-

UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ 

chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn; Kế hoạch số 40/KH-SKHCN ngày 27/5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ 

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030. 

- 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ 

sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- 100% chế độ báo cáo định kỳ và văn bản hành chính (trừ văn bản mật) 

được gửi nhận bằng văn bản điện tử. 

2. Tiêu chuẩn thi đua đối với cá nhân 

Công chức, viên chức, người lao động tại trong cơ quan có nhiều sáng kiến, 

giải pháp hữu ích liên quan đến chuyển đổi số trong việc xây dựng, trình cấp có 

thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách, có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện, 

hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản 

phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, internet và không 

gian mạng; Có nhiều đóng góp công sức trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào chuyển đổi 

số của tỉnh Bắc Kạn. 

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng hàng năm 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở căn cứ kết quả triển khai tổ chức 

thực hiện Phong trào thi đua làm cơ sở, nội dung để đánh giá thi đua và xem xét 

khen thưởng thường xuyên theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 

2.  Khen thưởng sơ kết, tổng kết 

2.1. Khen thưởng cấp tỉnh  

- Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Căn cứ đối tượng tiêu chuẩn quy định tại mục III của Kế hoạch này để lựa 

chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng của Sở tham mưu và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông. thẩm định, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự tiêu 

biểu, xuất sắc và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng (gửi Sở 

Nội vụ qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn) với số lượng cụ thể 

như sau: 

+ Sơ kết phong trào thi đua vào Quý IV năm 2023: 01 tập thể, 01 cá nhân; 

+ Tổng kết phong trào thi đua vào Quý IV năm 2025: 01 tập thể, 01 cá nhân; 

2.2. Khen thưởng theo thẩm quyền: 

- Hình thức khen thưởng: Giấy khen. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện cụ thể hàng năm, Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng của Sở tham mưu Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích trong trong thực hiện Phong trào thi đua và khen thưởng theo 

thẩm quyền. 

2.3. Thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng (01 bộ bản chính), gồm: 

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị; 

+ Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng; 

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân có xác nhận của thủ trưởng đơn vị 

hoặc cơ quan, đơn vị trình khen thưởng (mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 

số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). 

V.  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu 

nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động, quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả 

Phong trào thi đua. 

2. Các phòng, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát hiện, biểu 

dương và nhân rộng những mô hình, cách làm mới điển hình. 

3. Trưởng các phòng, đơn vị trực tiếp chỉ đạo sát sao, theo dõi, hướng dẫn, 

đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua tại phòng, đơn vị 

mình quản lý. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn, căn cứ 

vào Kế hoạch này phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và 

các đoàn viên trong cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức đánh 

giá và báo cáo định kỳ năm (trước ngày 01/12) gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp 

theo quy định (kết quả thực hiện Phong trào được báo cáo thành một nội dung 

riêng trong Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, khen thưởng của 

cơ quan). 

2. Giao Văn phòng Sở (Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở) có 

trách nhiệm tổ chức phát động triển khai Phong trào thi đua; tham mưu “Tờ trình 

đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị” đối với hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh; định 

kỳ tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh theo quy định. 
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3. Kinh phí tổ chức thực hiện Phong trào thi đua và kinh phí khen thưởng 

được bố trí từ Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch phát động triển khai Phong trào thi đua “Sở Khoa học 

và Công nghệ đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai, 

thực hiện hiệu quả../. 

 
 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 

- Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh; 

- Khối thi đua Văn Hóa – Xã hội; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.       

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Điệp  
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