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Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và  

phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 

 
Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) là cơ quan tham mưu, giúp UBND 

tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về KH&CN ở tỉnh. Hiện tại tổ chức, bộ máy của sở có 

05 phòng chuyên môn và 02 đơn vị trực thuộc sở (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL). 

Tổ chức Đảng, đoàn thể gồm Đảng bộ cơ sở với 4 Chi bộ trực thuộc; Công đoàn 

cơ sở, Chi đoàn TNCSHCM. Tổng số CCVC-NLĐ đến thời điểm báo cáo là 95 người. 

- Thuận lợi: Vị trí, vai trò của ngành KH&CN ngày càng được khẳng định, luôn 

được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở 

ban ngành, địa phương trong tỉnh. 

- Khó khăn: Nhiệm vụ quản lý về KH&CN ngày càng nhiều, phức tạp, liên quan 

đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, cấp bách; nguồn nhân lực 

thực hiện nhiệm vụ QLNN, nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN còn ít; cơ chế, 

chính sách cho KH&CN của tỉnh mặc dù đã có đổi mới song vẫn còn khó khăn, vướng 

mắc trong triển khai thực tiễn. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu 

nước và công tác khen thưởng của cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng Thi đua – Khen 

thưởng Sở. 

- Đảng ủy, lãnh đạo sở, cấp ủy chi bộ và thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt 

sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 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. 

Đổi mới nội dung, phương thức thi đua đa dạng, cụ thể, thiết thực theo chủ đề: “Đoàn 

kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát 

động; triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh 

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

xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 – 2025) theo 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 

02/02/2021 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, 

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các phong trào thi đua, Cuộc vận động 

của Trung ương và của tỉnh đã phát động: “Cả nước chung sức xây dụng nông thôn 

mới”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - 
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Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, 

hiệu quả và hội nhập quốc tế”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở”; “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 

phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu (12/8/1991 - 12/8/2021)”, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn 

kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới,... 

- Đảng ủy, cấp ủy chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo và 

phối hợp tổ chức thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất 

nước và của tỉnh trong năm 2021, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời gắn với chào 

mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5. 

- Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2021, phát động và ký kết 

giao ước thi đua năm 2021 đảm bảo thời gian quy định, trong đó trọng tâm hoàn thành 

tốt chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, QP&AN, dự toán thu chi NSNN năm 2021 

được UBND tỉnh giao, tiếp tục đề ra khâu đột phá nhiệm kỳ 05 năm 2020-2025 và 02 

khâu đột năm 2021.  

Để triển khai, tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong năm 

2021, Sở KH&CN đã ban hành 7 kế hoạch, 8 văn bản triển khai (Phụ lục kèm theo). 

2. Kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua  

Sở KH&CN đã cơ bản thực hiện tốt việc cụ thể hóa các chỉ thị, kế hoạch của 

UBND tỉnh về triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021, trong 

đó chỉ đạo tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với đẩy mạnh 

giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII theo định hướng hàng tháng của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy; triển khai kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng. 

100% đảng viên đã xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021; 

hoàn thành việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nhìn chung việc 

tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao, công tác quản lý nhà nước về KH&CN tiếp tục được tăng cường. 

Một số kết quả đã đạt được: 

- Cơ bản hoàn thành đạt tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được UBND 

tỉnh giao tại Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 

20/01/2021 và các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch số 1847-KH/BCSĐ 

ngày 09/02/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động 

của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện trong năm 2021. 

- Về thực hiện khâu đột phá năm 2021: Sở Khoa học và Công nghệ đã cơ bản 

hoàn thành đạt kết quả 02 khâu đột phá đã đăng ký thực hiện. Với phương châm hành 

động Sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, lấy doanh nghiệp làm trung tâm”, mặc dù chịu ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, song Sở KH&CN đã tích cực, chủ động triển khai và đạt kết 

quả chủ yếu như sau: 
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+ Khâu đột phá thứ nhất: “Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo”: Sở KH&CN đã hoàn thành tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đúng tiến độ; Kế 

hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh BR-VT năm 2021; thành lập Ban 

chỉ đạo Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-

2025; thông qua nội dung chính sách Hỗ trợ khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2026. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2019-2025 (Gọi tắt là Đề án 

514), trong năm đã hỗ trợ 07 doanh nghiệp với tổng kinh phí trên 269 triệu đồng. Triển 

khai có hiệu quả Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, 

qua đó hỗ trợ 03 doanh nghiệp với tổng kinh phí 160 triệu đồng. Tổ chức Cuộc thi Đổi 

mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 (đã 

tiếp nhận 30 dự án, ý tưởng dự thi, dự kiến Vòng Chung kết Cuộc thi sẽ được tổ chức 

vào cuối tháng 12/2021). 

+ Khâu đột phá thứ hai: Tăng cường rà soát, đánh giá trình độ công nghệ sản 

xuất trên địa bàn tỉnh: Sở KH&CN đã kịp thời xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND 

tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị 

của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020 và phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh 

giá dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất và công trình bảo vệ môi trường tại các Nhà 

máy xử lý chất thải trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và các Nhà máy 

luyện, cán thép trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý công nghệ tiếp tục thực hiện chặt 

chẽ, đã thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với 43 dự án đầu tư (23 dự án đầu 

tư công, 20 dự án đầu tư của doanh nghiệp), trong đó 03 dự án được tổ chức Hội đồng 

tư vấn thẩm định công nghệ. Bên cạnh đó, Sở KH&CN có 40 ý kiến thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường các dự án theo đề nghị của các sở, ban ngành, địa 

phương. Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến của tỉnh tiếp tục vận hành có hiệu quả 

phục vụ kết nối cung - cầu công nghệ, trong năm đã duyệt thành công 30 gian hàng 

mới và 422 sản phẩm chào mua/chào bán lên Sàn, thực hiện kết nối 112 giao dịch. 

(Kết quả chi tiết thực hiện 2 khâu đột phá tại Báo cáo số 125/BC-SKHCN ngày 

29/11/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ). 

- Về phong trào thi đua “Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”: Đã triển khai 13 đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp bộ (kể 

cả ĐTDA chuyển tiếp), trong đó nhiều nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp 

nông thôn, có sự phối hợp tham gia tích cực của các ngành, tổ chức, hộ nuôi trồng, 

trong đó nhiều nhiệm vụ KH&CN do Sở chủ trì thực hiện đạt mang lại hiệu quả, có 

tính nhân rộng gắn với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

- Phong trào “Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu hội nhập và phát triển”: Tiếp 

tục triển khai hiệu quả Đề án 514, Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ 07 doanh nghiệp với 

tổng kinh phí hỗ trợ là 269.124.000 đồng. Phát triển 01 doanh nghiệp KH&CN (Toàn 

tỉnh hiện có 8 DN KH&CN). 

- Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và 

hội nhập quốc tế”: Phối hợp MTTQVN tỉnh triển khai Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” 

và hiện đang tổ chức chấm Giải thưởng “Đoàn kết sáng tạo” năm 2021.  
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Bên cạnh đó, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực 

hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đang 

tổng hợp hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trong tháng 12/2021). 

- Phong trào sáng kiến, sáng tạo: Với chức năng tham mưu, từ đầu năm đến nay, 

Sở đã tổ chức 08 Hội đồng xét sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở 

cấp tỉnh, cấp toàn quốc, qua đó tham mưu UBND tỉnh công nhận 42/63 sáng kiến có 

phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh, 01 sáng kiến ngành GD&ĐT có phạm 

vi ảnh hưởng cấp toàn quốc. Tham mưu UBND tỉnh giới thiệu 03 công trình, giải pháp 

KH&CN để đưa vào “Sách Vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2021. 

- Phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: 

Triển khai 100% đảng viên (45 đ/c) ủng hộ 6.300.000 đồng xây dựng công trình 

“Đường điện chiếu sáng đường Tây Bàu Sen” tại ấp Liên Hiệp 1, xã Xà Bang, huyện 

Châu Đức (đạt chỉ tiêu phân bổ theo kế hoạch của Khối thi đua). 

- Phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (12/8/1991 - 12/8/2021)”: Tích cực, chủ động công tác thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến thành tựu nổi bật trong lĩnh vực KH&CN; phát hành ấn phẩm, 

hình ảnh, phim tư liệu về hoạt động KHCN qua các thời kỳ phát triển của ngành gắn 

với quá trình phát triển của tỉnh; hoàn thành cung cấp thông tin kết quả hoạt động về 

lĩnh vực KH&CN phục vụ báo cáo thành tích của tỉnh đề nghị Nhà nước tặng thưởng 

Huân chương Sao Vàng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh BR-VT.  

- Triển khai đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả Sở KH&CN đã đảm bảo thực 

hiện tốt công tác hiệp thương giới thiệu 02 đồng chí của Sở tham gia ứng cử (01 ứng 

cử đại biểu QH khóa XV và 01 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh). 100% CCVC-NLĐ của 

Sở đã tham gia đợt bầu cử.  

Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã phát động 100% cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ 

ủng hộ phong trào “Toàn dân đoàn kết, ra sức ủng hộ mua Vắc-xin và phòng chống 

dịch Covid-19” với tổng số tiền 21.150.000 đồng; ủng hộ 10 phần quà (2,5 triệu đồng) 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ 5,4 triệu đồng mua thiết bị hỗ 

trợ học tập cho các cháu theo phát động của Sở GD&ĐT. 

3. Công tác khen thưởng 

Trình UBND tỉnh tặng Bằng khen 02 trường hợp (01 cá nhân Sở KH&CN đề 

nghị tặng Bằng khen UBND tỉnh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 

và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; 01 doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị 

tặng Bằng khen UBND tỉnh). Giám đốc Sở tặng Giấy khen 02 viên chức có thành tích 

đột xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Hiện tại Sở KH&CN đang tiến hành công tác xét thi đua, khen thưởng năm 

2021. 

4. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến của 

cơ quan, đơn vị 

Ban hành Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 27/9/2021 Bồi dưỡng, xây dựng và 

nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 

2025. Tiếp tục chỉ đạo công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, yêu 
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cầu các phòng, đơn vị hàng tháng xét chọn giới thiệu điển hình tiên tiến để đề nghị 

khen thưởng. Hiện tại đang tổ chức xem xét, giới thiệu các cá nhân, điển hình tiên tiến 

gắn với thực hiện các mô hình thi đua Dân vận khéo. 

5. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở đã được kiện toàn, đảm bảo về cơ cấu, cơ 

bản phát huy vai trò trách nhiệm trong việc triển khai các phong trào thi đua. Tuy nhiên 

do tình hình thực tế phải khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch đầu nhiệm kỳ 

nên công tác tổ chức bình xét thi đua và khen thưởng còn hạn chế. 

6. Sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng  

Công tác trích lập, quản lý sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng cơ bản đã được 

thực hiện theo quy định hiện hành. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục triển khai thực hiện, bám sát các kế hoạch 

về công tác thi đua của tỉnh, trong đó đã tập trung thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính 

trị trọng tâm của ngành, cơ bản đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp được 

giao, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai, 

một số phong trào thi đua trong giai đoạn mới đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai 

thực hiện. Một số phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết, ra 

sức ủng hộ mua Vắc-xin và phòng chống dịch Covid-19” đã triển khai kịp thời, đạt kết 

quả cao. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song nhìn 

chung các phong trào thi đua vẫn có sự lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt trong việc khích lệ, 

động viên CCVC-NLĐ tham gia thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm đã đề ra. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đầu năm phải tập trung xây 

dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ VII, trong đó nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, khẩn trương nên công 

tác tổ chức bình xét khen thưởng, nhất là khen thưởng đột xuất, chuyên đề chưa được 

kịp thời. Công tác giới thiệu cá nhân tiêu biểu hàng tháng và khen thưởng đột xuất còn 

ít, nhất là khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp, cá nhân không 

giữ chức vụ, việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến còn hạn chế, nguyên nhân chủ 

yếu do lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị do bận chuyên môn chưa thực sự quan 

tâm, chú trọng xem xét, đề xuất.   

 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ  

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 

  

Năm 2022 là năm thứ hai tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra 

tại Kế hoạch số 1847-KH/BCSĐ ngày 09/02/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, 

Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
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biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây tiếp tục là động lực tốt để động viên toàn 

thể CCVC-NLĐ của ngành nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm năm 2022, do đó Sở KH&CN đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công 

tác thi đua, khen thưởng như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng 

dẫn của Trung ương và của tỉnh về thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác 

khen thưởng năm 2022. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 

do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa trong 

năm 2022. 

2. Quan tâm nghiên cứu, đề ra giải pháp mới, hiệu quả nhằm thúc đẩy phong 

trào thi đua, trong đó tiếp tục gắn với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm năm 2022. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện khâu đột phá mới, 

góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.  

3. Tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với tình hình 

thực tế. Động viên toàn thể CCVC-NLĐ tích cực thực hiện tốt các phòng trào thi đua, 

nhất là phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua 

phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào thi đua đẩy mạnh công 

tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001 - 2025, phong trào 

thi đua thực hiện Đề án văn hóa công sở, Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên 

chức nói không với tiêu cực”. 

4. Quan tâm kiện toàn, chú trọng bồi dưỡng để nâng cao năng lực đội ngũ công 

chức, viên chức làm công tác tham mưu về thi đua, khen thưởng. Tăng cường đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát, kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng, tôn vinh, tạo 

động lực tốt thúc đẩy thi đua trong thời gian tiếp theo. Tăng cường sự quan tâm, chú 

trọng làm tốt công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, 

nhất là công tác giới thiệu cá nhân tiêu biểu hàng tháng, đề xuất khen thưởng đột xuất 

tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp, cá nhân không giữ chức vụ từ cấp phòng, 

đơn vị trực thuộc. 

5. Tiếp tục chủ động, tích cực tham gia hoạt động chung của Khối thi đua KH-

VH-XH, nhất là đề xuất với Khối thi đua tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể 

thao trong khối và với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh. 

 

Trên đây là báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Ban TĐ-KT tỉnh (B/c);                                                                      

- Đài PT-TH/Khối trưởng (B/c); 

- Các đơn vị Khối KHVHXH; 

- GĐ, PGĐ sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;  

- Lưu: VT, HSTĐKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Tâm Thanh 
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UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 

Văn bản triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 
(Kèm theo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021) 

 

TT Số ký hiệu Ngày BH Trích yếu 

1 44/SKHCN-VP 18/01/2021 V/v đăng ký khâu đột phá năm 2021 

2 07/KH-SKHCN 03/02/2021 Kế hoạch thực hiện 02 khâu đột phá năm 2021 

3 300/SKHCN-VP 20/4/2021 V/v đăng ký khâu đột phá cho nhiệm kỳ 2020-2025. 

4 289/SKHCN.TĐKT 15/4/2021 V/v tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua và các hoạt 

động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành 

lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

5 306/SKHCN-TĐKT 20/4/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phát động đợt thi đua thực 

hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

6 22/KH-SKHCN 10/5/2021 Kế hoạch tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 và 

Kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm (2021-2025) theo Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. 

7 24/KH-SKHCN 28/5/2021 Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2001 - 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

8 498/SKHCN-TĐKT 17/6/2021 V/v tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Đảng viên tình 

nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 

huyện Châu Đức theo Kế hoạch của Khối. 

9 30/KH-SKHCN 30/7/2021 Kế hoạch Thực hiện “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân 

phục vụ” của Sở Khoa học và Công nghệ. 

10 689/SKHCN-TĐKT 04/8/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) 

11 36/KH-SKHCN 20/9/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 

16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thi đua thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 

5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

12 39/KH-SKHCN 27/9/2021 Kế hoạch Bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển 

hình tiên tiến của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 

2025. 

13 967/SKHCN-TĐKT 07/10/2021 V/v triển khai thực hiện phong trào thi đua “Bà Rịa - Vũng Tàu 

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

đoạn 2021 - 2025 

14 44/KH-SKHCN 15/10/2021 Kế hoạch Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả 

nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và 

chiến thắng đại dịch Covid-19”. 

15 1091/SKHCN-TĐKT 01/11/2021 V/v triển khai và phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị 

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

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-07T10:46:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Duy Tâm Thanh<thanhtdt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-12-07T11:17:57+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-12-07T11:18:01+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-12-07T11:18:10+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




