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KẾ HOẠCH 

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2021. 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi 

đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, cụ thể như sau: 

I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

Chủ đề thi đua: “ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, THI ĐUA XÂY DỰNG TỈNH 

BẮC KẠN PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG” là phương châm xuyên suốt 

trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua năm 2021 cũng 

như cho 5 năm giai đoạn 2021-2025. 

II. MỤC TIÊU THI ĐUA 

1. Mục tiêu chung: 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 Sở Khoa 

học và Công nghệ nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đổi mới trong tư duy và hành động tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ 

đạo, điều hành. Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, gắn các mục tiêu, 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của từng ngành và từng cấp.  

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động 

khoa học và công nghệ ở cấp tỉnh và cấp cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động 

khoa học và công nghệ.  

- Triển khai các định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu: tăng 

cường nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phục vụ hoạch định đường lối, chính sách 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh và mục đích 

công cộng; ưu tiên phát triển một số công nghệ tiên tiến, công nghệ cao; đẩy 

mạnh ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ trong các ngành, lĩnh vực tại 

địa phương: nông nghiệp, y tế, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường... 
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Ch   inh về thi đua 

ái quốc; Chỉ thị số   -CT/T  ngày 0 / /201  của Bộ Ch nh trị về tiếp tục đổi 

mới công tác thi đua, kh n thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức 

của công chức, viên chức, người lao động toàn Sở, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác thi đua, kh n thưởng của ấp ủy Đảng bộ, ch nh quyền và các đoàn 

thể; triển khai thực hiện tốt  uật Thi đua, kh n thưởng và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, tạo động lực thúc đẩy “Người người thi đua, Ngành ngành thi đua” 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm năm 2021: 

a) Hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, có ít nhất 02 

nội dung hoàn thành vượt mức. 

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 89/QĐ-

UBND ngày 20/01/2020 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 năm 2021; Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao khung nhiệm vụ, kế hoạch công 

tác năm 2021. 

- Thu ngân sách năm 2021: 280 triệu đồng. 

- Chỉ số công tác cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, mức 

độ chính quyền điện tử của Sở mỗi chỉ số tăng  t nhất 01 bậc. 

- Có ít nhất 02 cá nhân tham gia đề tài nghiên cứu khoa học hoặc có sáng 

kiến được công nhận, áp dụng trong thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức. 

- 03 cơ quan, đơn vị (Khối Văn phòng Sở, Chi cục, Trung tâm) đảm bảo an 

ninh trật tự, đạt “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá” năm 2021. 

b) Thực hiện tốt các chủ trương, ch nh sách của Đảng, pháp luật của nhà 

nước; xây dựng hệ thống chính trị 

- 100% công chức, viên chức, người lao động được học tập các nghị quyết, 

chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp trên; 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 

05-CT/TW của Bộ Chính trị; chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, 

pháp luật nhà nước. 

- 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt quy chế dân 

chủ cơ sở; tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Xây dựng đoàn thể đoàn kết, vững mạnh. 

- Công đoàn Sở, Chi đoàn TNCS HC  Sở giới thiệu  t nhất 02 quần chúng 

ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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c) Thi đua kh n thưởng 

- 100% tập thể, cá nhân đăng k  thi đua. 

- Sở KH&CN phấn đấu xếp thứ   trở lên trong khối Văn hoá- Xã hội. 

- 100% tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong 

đó có 30% trở lên tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 

Ít nhất 90% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên; Ít nhất 90% đạt danh hiệu “ ao động tiên tiến”, trong đó có 15% đạt danh 

hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; Ít nhất 90% công chức, viên chức, người lao 

động đạt công đoàn viên xuất sắc, 100% công chức, viên chức, người lao động 

nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà; 100% đoàn viên Chi đoàn xếp 

loại Đoàn viên xuất sắc. 

- Có kh n thưởng đối với thi đua th o chuyên đề hoặc kh n thưởng đột 

xuất; có cá nhân trực tiếp lao động sản xuất hoặc làm chuyên môn nghiệp vụ 

được kh n thưởng; có  t nhất một tập thể hoặc một cá nhân được kh n thưởng 

trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 0  phong trào thi đua do Thủ tướng 

Ch nh 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 ph a sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 

văn hóa công sở”.  

Ngoài ra tổ chức nhiều đợt thi đua; thi đua th o chuyên đề; thi đua lập 

thành t ch chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2021 và 

đặc biệt là chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thi 

đua tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật; thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm th o tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Ch   inh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương   khóa XII với mục 

tiêu đưa tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững. 

4. Thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống 

cơ quan hành ch nh Nhà nước 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), 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 ch nh 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 ch nh để phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới việc 

xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch. 

5. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành ch nh, chấn chỉnh lề lối 

làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của 

công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với 
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công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các 

quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, 

kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh th o quy định pháp luật. 

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực thi pháp luật về thi đua, kh n 

thưởng; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện 

công tác thi đua, kh n thưởng; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao trách 

nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức kiêm nhiệm về thi đua, 

kh n thưởng của Sở và các đơn vị trực thuộc. 

7. Sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, các phong trào thi đua bình chọn, suy 

tôn những tập thể, cá nhân có thành t ch xuất sắc tiêu biểu để biểu dương, kh n 

thưởng th o thẩm quyền hoặc trình cấp trên kh n thưởng; việc x t kh n thưởng 

các đợt thi đua, phong trào thi đua cần tập trung vào đối tượng là tập thể nhỏ, 

người trực tiếp công tác. 

8. Quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; nêu 

gương người tốt, việc tốt trong cơ quan, tạo sức lan tỏa tích cực. Việc phát hiện, 

bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ 

trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thực 

hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển 

hình tiên tiến. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, Văn phòng Sở tổ chức đăng ký 

tham gia thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; thực 

hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và việc sơ kết, tổng kết định kỳ các đợt thi đua, 

các phong trào thi đua; giải quyết kịp thời các khiếu nại về công tác thi đua, 

kh n thưởng; quản lý chặt chẽ hồ sơ và các hiện vật kh n thưởng; xây dựng tiêu 

ch  thi đua cho các phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân. 

2. Văn phòng Sở phối hợp với Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng về thi đua, kh n thưởng;  uật 

Thi đua, kh n thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền nhân 

rộng gương người tốt việc tốt, điển hình nhân tố mới, tình hình phong trào thi 

đua trên địa bàn tỉnh. 

3. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện 

nghiêm túc, đạt hiệu quả Kế hoạch này.  

 
Nơi nhận:  
Bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban TĐKT tỉnh (b/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

-  ưu VT, VP. 
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