
 

KẾ HOẠCH 

V/v phát động và triển khai 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 của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

 

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

việc 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;  

Trên cơ sở Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh 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; 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch phát động và triển khai 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 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua XDNTM 

2021 - 2025) với những nội dung trọng tâm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, 

phổ biến, nâng cao nhận thức, đồng thời động viên toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động (CCVC-NLĐ) thuộc Sở KH&CN chủ động, trách nhiệm, tích cực 

tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây 

dựng nông thôn mới.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả Phong trào thi 

đua XDNTM 2021 - 2025 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điệu kiện 

thức tiễn của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới 

của từng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua XDNTM 2021-2025 phải được triển khai sâu rộng với nội 

dung, hình thức phong phú, phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả, thực chất, có tiêu chí cụ 

thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đồng thời gắn với Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các nội dung 

nhiệm vụ phải được thường xuyên rà soát, tránh trùng lắp, chồng chéo trong quá trình 

tổ chức thực hiện; tăng cường phát huy sáng kiến, sự sáng tạo, mô hình hay, cách làm 

tốt, hiệu quả của CCVC-NLĐ trong cơ quan, đơn vị. 

- Việc xem xét, đánh giá công nhận, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân 

phải công khai, minh bạch, khách quan, thực chất, không chạy theo thành tích nhằm 
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góp phần nâng cao động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Làm tốt công tác phát hiện, 

bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào. 

- Đảm bảo công tác sơ kết, tổng kết phong trào, kịp thời biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nổi bật, mô hình, điển hình tiên 

tiến, các sáng kiến, sáng tạo, cách làm hiệu quả trong việc xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Đối tượng thi đua 

- Tập thể, cá nhân thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt thành tích công 

tác xây dựng nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

2. Nội dung thi đua 

- Thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại kế 

hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2022 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 

15/6/2022 của UBND tỉnh) gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh, cụ thể: 

+ Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới phù 

hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương theo hướng nâng cao hiệu quả, đi vào 

chiều sâu và bền vững; 

+ Hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã khởi 

nghiệp sáng tạo; 

+ Tham gia các nhiệm vụ thuộc Chương trình OCOP; 

+ Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây 

dựng nông thôn mới (Phối hợp với Sở NN&PTNT). 

- Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả 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 Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025. 

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

phát huy sáng kiến trong việc đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tuyên truyền, vận động CCVC-NLĐ và gia đình, tổ chức, doanh nghiệp (chú 

trọng doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN) 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 tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân 

để chung sức xây dựng nông thôn mới, nhất là trong việc triển khai thực hiện một số  

chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng tâm của ngành như: 

+ Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp; 

+ Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT giai đoạn 2022 - 2026”. 
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+ Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022- 2026 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 

+ Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 

đoạn 2021-2025 và hàng năm. 

+ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025 và định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 và hàng năm. 

+ Công tác thông tin, truyền thông KH&CN tại địa bàn cơ sở. 

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA  

1. Đối với tập thể 

Được giao tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, công việc có liên quan đến 

việc thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới; các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng tâm của ngành nêu tại nội dung 

thi đua, đảm bảo hoàn thành tiến độ, đạt chất lượng. 

2. Đối với CCVC-NLĐ thuộc Sở KH&CN 

- Tích cực tham mưu, có đóng góp quan trọng trong triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị giao (Mục III.1). 

- Có giải pháp, sáng kiến trong công tác tham mưu xây dựng, triển khai thực 

hiện nhiệm vụ nêu trên; tham mưu giải pháp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ 

sở trong xây dựng nông thôn mới.  

3. Đối với các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có 

liên quan  

- Tham gia tích cực, đạt kết quả các nhiệm vụ KH&CN góp phần vào việc xây 

dựng nông thôn mới. 

- Có đóng góp hỗ trợ vật chất, tinh thần vào việc thực hiện phong trào xây dựng 

nông thôn mới ở địa phương.  

IV. HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG 

1. Giấy khen của Giám đốc Sở 

- Khen thưởng hàng năm: 02 tập thể và 04 cá nhân. 

- Khen thưởng sơ kết (2023) và tổng kết (2025): Mỗi đợt 03 tập thể, 06 cá 

nhân. 

2. Đối với các hình thức khen thưởng cao hơn (Từ Bằng khen của UBND 

tỉnh trở lên): Căn cứ vào thành tích và chỉ tiêu của UBND tỉnh để xem xét, đề nghị. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể sở phối hợp triển 

khai Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên biết để 

thực hiện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ, giải pháp được 
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phân công; kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu trong phong trào thi đua XDNTM 2021 - 2025.  

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm: 

- Chủ trì đôn đốc, tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tổ chức bình xét, 

khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua XDNTM 

2021 - 2025 (lồng ghép khen thưởng hàng năm và sơ kết, tổng kết theo thời gian quy 

định); tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.  

- Tham mưu trích lập quỹ khen thưởng theo quy định để thực hiện khen thưởng 

phong trào thi đua XDNTM 2021 - 2025.  

3. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tham mưu tuyên truyền, phổ 

biến trên chuyên mục, ấn phẩm KH&CN về các kết quả thực hiện phong trào thi đua 

XDNTM 2021 - 2025. 

Trên đây là Kế hoạch phát động và triển khai 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 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 
Nơi nhận:     

- Ban TĐ-KT tỉnh (B/c); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- UBND (P.KT/KTHT) các H/TX/TP; 

- Tổ chức, DN KH&CN; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT_nnp. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Tâm Thanh 
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