
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua  

“Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2021-2025 
 

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

1735/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND về việc Ban hành kế hoạch thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông 

(Sở TT&TT) xây dựng Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 

2021-2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống ngành Thông tin và Truyền 

thông trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp 

Nhân dân, các đơn vị chủ động, trách nhiệm, tích cực trực tiếp tham gia thực 

hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh. 

Thực hiện thành công chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 

13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình đầu tư xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 1735/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2022 của UBND về việc Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND 

tỉnh về thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025. 

Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao hàng 

năm. 

2. Yêu cầu 

Phát động phong trào thi đua với những hình thức phong phú, có tiêu chí 

thi đua cụ thể, thiết thực; khơi dậy và phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác trong 

CCVC-NLĐ; gắn phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm phát hiện và nhân rộng 
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các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm 

sáng tạo, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn 

mới. 

Thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu 

để khen thưởng kịp thời. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần thực 

hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025. 

Công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

chính trị của Sở TT&TT theo chủ trương, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền 

thông, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.  

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền  

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước 

về xây dựng nông thôn mới để nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị về 

mục đích, ý nghĩa, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, như: Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 

theo nội dung Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh; 

Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND về việc Ban hành kế 

hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025, tuyên truyền các hoạt 

động, sáng kiến trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính 

sách, giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 

2025. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, nhân viên, các doanh 

nghiệp và người dân tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội 

lực và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, tăng cường sự đồng thuận 

trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng 

nông thôn mới bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân 

làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, qua đó tạo sự đồng 

thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 

trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. 

- Tuyên truyền, huy động CCVC-NLĐ, các doanh nghiệp và người dân tích 

cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa 

xây dựng nông thôn mới, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân 

để chung sức xây dựng nông thôn mới. 

- Phổ biến thông tin, tuyên truyền chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển 

thông tin, truyền thông của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các nội dung của 

Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở nhằm đảm bảo mục tiêu 

của Chương trình được quán triệt và đạt hiệu quả tối đa; đồng thời tăng cường 

tuyên truyền tới người dân vai trò và lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ bưu 
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chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, phát thanh - truyền hình cho đời 

sống và sản xuất. 

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng 

các giải pháp hữu ích; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy 

nhanh thực hiện Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn và Chương 

trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ, chất 

lượng và tiết kiệm; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các tiêu 

chí về xây dựng nông thôn mới của ngành thông tin và truyền thông. 

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và với các phong trào, các cuộc vận 

động khác do các đoàn thể đang triển khai thực hiện, tạo ra động lực mới cho 

việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. 

- Phân công thực hiện:  

+ Định hướng tuyên truyền cho cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở: 

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

+ Triển khai thực hiện tại các địa phương huyện, thị xã, thành phố: Phòng 

Văn hóa và Thông tin. 

+ Triển khai thực hiện tại cơ quan: Văn phòng Sở. 

+ Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022-2025. 

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin cơ sở 

Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch 

vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính 

theo hướng minh bạch, công khai và hiệu quả ở các cấp; đầu tư nâng cấp hạ 

tầng, cơ sở dữ liệu, các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ phát 

triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển và duy trì các điểm cung cấp dịch vụ 

bưu chính. Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mạng 

lưới thông tin - truyền thông ngày càng hiện đại, đồng bộ đến các xã, phường; 

đưa việc ứng dụng Công nghệ thông tin và các dịch vụ bưu chính, viễn thông, 

phát thanh, truyền hình, sách, báo tới người dân khu vực nông thôn. 

Phát triển, hoàn thiện hệ thông cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông 

nghiệp, nông thôn; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin 

và truyền thông cơ sở, ưu tiên phát triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã có 

cụm loa hoạt động đến thôn và tăng cường phương tiện sản xuất các sản phẩm 

thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai 

Chương trình chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn 

thông minh giai đoạn 2021 -2025. 

- Phân công thực hiện:  
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+ Triển khai thực hiện tại tỉnh: Phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin, 

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

+ Triển khai thực hiện tại các địa phương huyện, thị xã, thành phố: Phòng 

Văn hóa và Thông tin. 

+ Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022-2025. 

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA  

1. Đối với tập thể 

- Được phân công nhiệm vụ, công việc có liên quan đến việc thực hiện 

các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hoàn 

thành có chất lượng, tiết kiệm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra đối với từng 

nội dung công việc, dự án được phân công. 

- Thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

2. Đối với công chức, viên chức, người lao động 

- Có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, ban hành hoặc 

trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra thực hiện các 

nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho 

cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. 

- Tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, luôn hỗ trợ phấn đấu 

thực hiện tốt công việc được giao, có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, tình 

cảm, vật chất, sáng kiến… góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông. 

3. Hình thức khen thưởng 

Tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở về tổ chức, triển khai, thực hiện 

tốt việc thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen của cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tiến độ thời gian  

- Năm 2022: Ban hành Kế hoạch và phát động, triển khai thực hiện phong 

trào thi đua. 

- Năm 2023: Triển khai sâu rộng phong trào, tổ chức thực hiện các nội 

dung theo kế hoạch và tổ chức sơ kết phong trào thi đua vào quý IV/2023.  

- Năm 2024-2025: Tiếp tục triển khai phong trào theo nội dung đã phát 

động và tổ chức tổng kết phong trào thi đua vào quý IV/2025. 

- Vào cuối mỗi năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này và 

bình xét khen đối với các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc. 

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
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2.1 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở: Lãnh đạo chỉ đạo và triển khai 

có hiệu quả nội dung Kế hoạch này. 

2.2. Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông 

tin các huyện, thị xã, thành phố 

Phổ biến, quán triệt cho toàn thể CCVC-NLĐ thuộc thẩm quyền nắm 

những nội dung, mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua, từ đó triển khai thực 

hiện thi đua và trong từng lĩnh vực của phòng, đơn vị. 

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện; 

tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với chương trình, nhiệm vụ nhằm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức của mỗi cá nhân trong việc tham gia và hưởng ứng phong trào. 

Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Ban Giám 

đốc Sở về chất lượng, hiệu quả, tiến độ mục tiêu thực hiện của phòng, đơn vị 

mình; đề xuất biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua theo từng cấp độ. 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã hưởng ứng phong trào thi 

đua của tỉnh, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chỉ tiêu xây dựng nông 

thôn mới tại địa phương. 

2.3. Văn phòng Sở 

Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, 

tổng hợp báo cáo đúng quy định. 

Theo dõi, tổng hợp những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực 

hiện kế hoạch phong trào thi đua trong cơ quan và làm cơ sở đề nghị khen 

thưởng cuối năm; tham mưu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng lập hồ sơ đề nghị 

Giám đốc hoặc UBND tỉnh khen thưởng theo mức độ thành tích đạt được. 

Định kỳ hàng năm phối hợp với các phòng, đơn vị tổng hợp, báo cáo kết 

quả thực hiện Phong trào thi đua (lồng ghép trong báo cáo sơ kết, tổng kết công 

tác thi đua, khen thưởng hàng năm) gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ - Ban thi 

đua khen thưởng tỉnh) khi có yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-

2025, đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu 

quả./. 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Ban TĐKT tỉnh (b/c);  

- Khối trưởng Khối thi đua các sở  

ngành KH-VH-XH (Sở KH&CN);  

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Hội đồng TĐ-KT Sở; 

- BCH Công đoàn;  

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, HSTĐKT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Hữu Hiền 
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