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KẾ HOẠCH    

Phát động phong trào thi đua năm 2020                                                                                                                                                                                                                 

 

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh: 

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 

45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 

Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 

2/9/2020) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và 

PTNT Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2020); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với khí 

thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại 

của đất nước và của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn phát 

động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động với những nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi 

trong toàn đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần 

thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình hành động và các nhiệm vụ chính trị 

được giao trong năm 2020. 

- Tổng kết, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất 

sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, 

tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong phong 

trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến hoạt động công tác; coi đây là nhiệm vụ 

lãnh đạo trọng tâm, thường xuyên đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

nhiệm vụ của đơn vị. 

- Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng, 

thu hút đông đảo tập thể, cá nhân trong toàn đơn vị tham gia. Nội dung, hình thức 

tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải phong phú, cụ thể, thiết thực, hiệu quả. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các đợt thi đua thường xuyên với các đợt 

thi đua chuyên đề, cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, các sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Gắn kết quả thực hiện phong trào thi 

đua với công tác khen thưởng; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá thành 
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tích của tập thể, cá nhân, hiệu quả của phong trào; bảo đảm khen thưởng chính 

xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể và cá nhân phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Về giáo dục chính trị tƣ tƣởng 

Thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức, 

viên chức, coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm thường xuyên của đơn vị. Qua đó làm cho mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức có lập trường tư tưởng vững vàng, xác định rõ trách nhiệm, 

gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng đạo 

đức, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm công tác, có tinh thần yêu ngành, yêu 

nghề, tâm huyết với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, tương trợ, giúp 

đỡ lẫn nhau trong công tác, học tập và sinh hoạt. 

2. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh, ngành và chính quyền địa phương 

trong công tác và lĩnh vực ngành được giao trên địa bàn. Khai thác và sử dụng 

hiệu quả tài nguyên đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực 

phẩm của tỉnh cả trước mắt và lâu dài; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng; 

phát triển nông, lâm nghiệp đảm bảo hài hòa mục tiêu phát triển xã hội, ứng phó 

với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh tái cơ cấu nhằm 

nâng cao giá trị và giá trị gia tăng trên một đơn vị sản xuất, phát triển, chế biến đa 

dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trên 

thị trường trong nước; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững, nâng 

cao thu nhập và đời sống, tinh thần cho người lao động trong lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp; gắn tái cơ cấu ngành với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. 

* Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 

2020 do UBND tỉnh giao, cụ thể như sau: 

- Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản 3,5%. 

- Bình quân lương thực đầu người 550kg/người/năm. 

- Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu/ha trở lên 3.500 ha. 

- Cây ăn quả: Duy trì, ổn định diện tích vùng sản xuất hàng hóa cây ăn quả 

đặc sản cam, quýt, hồng không hạt, cây mơ hiện có. Thực hiện thâm canh cải tạo 

585 ha cây cam quýt, 55 ha cây hồng không hạt, 40 ha cây mơ và trồng mới 80 ha 

cây cam quýt, 55 ha cây hồng không hạt, 40 ha cây mơ. 

- Cây chất bột: khoai môn 252 ha; dong riềng 520 ha. 

- Cây rau, đậu các loại: Cây rau 2.954 ha; cây đậu đỗ 702 ha. 

- Cây công nghiệp: Đậu tương 570 ha; lạc 542 ha; thuốc lá 855 ha; gừng 260 

ha; nghệ 95 ha, cây chè 2.020 ha. 
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- Tổng đàn: Đại gia súc (trâu, bò, ngựa) 90.270 con; đàn lợn 331.770 con; 

đàn gia cầm 4.030.400 con.  

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 22.000 tấn.  

- Diện tích nuôi thủy sản 1.392 ha, sản lượng 2.515 tấn. 

- Trồng rừng sau khai thác 4.000 ha, trồng rừng phân tán 1.900 ha (trong đó 

có 3.000 ha trồng các loại cây gỗ lớn). 

- Tỷ lệ che phủ rừng 72%. 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98,5%. 

3. Về  ý thức tổ chức, kỷ luật 

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chấp hành nghiêm 

chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ 

cương, kỷ luật lao động; quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công 

vụ, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.  

Các đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ sở 

để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong thực hiện nhiệm vụ 

của công chức, viên chức. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo công tác định kỳ, nêu cao 

tinh thần tự phê bình và phê bình trong đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 

tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật. 

4. Công tác quản lý, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 

Thường xuyên chăm lo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn 

nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có phương pháp kinh nghiệm công tác. 

Phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong hoạt động 

quản lý, xây dựng đơn vị. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan. 

Xây dựng mối đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, học tập và 

cuộc sống hàng ngày. Thường xuyên duy trì hoạt động thể thao, văn nghệ trong 

đơn vị, phấn đấu xây dựng công sở văn minh, xanh - sạch - đẹp; 100% gia đình 

cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu gia đình văn hóa; cơ quan Văn phòng 

Sở và các đơn vị trực thuộc đạt cơ quan, đơn vị văn hóa. 

Tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phòng ngừa 

giảm nhẹ thiên tai. Tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng 

nông thôn mới về việc giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo sự phân công của Tỉnh 

ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh (xã Địa Linh, huyện Ba Bể). 

5. Đẩy mạnh hoạt động thi đua yêu nƣớc 

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, ngành phát động. Bám 

sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao và các văn bản hướng về công tác thi 
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đua khen thưởng, tổ chức phát động phong trào thi đua theo đúng chỉ đạo của cấp 

trên. 

Vận động cán bộ, công chức trong đơn vị tích cực nghiên cứu phát huy sáng 

kiến, giải pháp kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đạt hiệu quả 

cao trong công việc. Xây dựng các mô hình tiên tiến trong công tác và triển khai 

nhân rộng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua đã phát động, kịp thời 

biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức bình xét khen thưởng đảm bảo dân 

chủ, công khai, đúng đối tượng, đúng quy định. Coi công tác khen thương là động 

lực thúc đẩy tinh thần và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung phát động trên, các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi 

đua và quán triệt sâu sắc nội dung phong trào thi đua do Sở phát động tới toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, tạo khí thế sôi nổi ngay từ 

đầu năm. Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 

2020; kết quả đăng ký gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua phòng Tổ chức cán 

bộ) trước ngày 10 tháng 02 năm 2020 để tổng hợp và đăng ký gửi cấp trên theo 

quy định.  

(Gửi kèm văn bản mẫu đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân tại phụ lục 

1,2,3,4). 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử : 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

Gửi bản giấy : 

- Lưu VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Quang Nhất 
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Phụ lục 1:                                                                         
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Đơn vị:………………………… 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 …, ngày         tháng        năm  2020 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN  

Năm  2020 

 

Kính gửi:  - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (đơn vị)….. 

                         - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Nông nghiệp  

                                           và Phát triển nông thôn 

  

Họ và tên: ………………………. 

 Chức vụ: …………………..…… 

 Đơn vị công tác:…………………… 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng , Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ nhiệm vụ công tác năm  2020 của ................... 

Hưởng ứng phong trà o thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, tôi tự 

nguyện đăng ký thi đua với những nội dung chính như sau: 

1. Việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng , chính sách pháp luật nhà 

nước, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị:   ........... 

2. Việc tham gia các phong trào thi đua , các cuộc vận động do các cơ quan 

có thẩm quyền phát động gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh:   ............. 

3. Khắc phục khó khăn , tích cực học tập , rèn luyện phấn đấu hoàn 

thành...(tốt, xuất sắc) nhiệm vụ được giao. 

4. Năm 20120 tôi đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua : 

................................  (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh;…)  

  NGƢỜI ĐĂNG KÝ 
  

           

 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 2:  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Đơn vị:………………………… 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 …, ngày         tháng        năm  2020 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2020 

Tên tập thể: …………………… 

 

 

Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng , Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của 

Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ nhiệm vụ công tác năm  2020 của (cơ quan, đơn vị) 

Tập thể ................. ( phòng, ban, đơn vị ) đăng ký thi đua với những nội 

dung như sau: 

1. Việc chấp hành chủ trương của Đảng , chính sách pháp luật nhà nước , cá 

quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị: ........................ 

2. Việc tham gia các phong trào thi đua , các cuộc vận động do các cơ quan 

có thẩm quyền phát động gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh: ........................... 

3. Toàn thể ... ( cán bộ , công chức , viên chức , người lao động ...) nhất trí 

phấn đấu hoàn thành ... (tốt, xuất sắc) nhiệm vụ năm   .... 

4. Tập thể  đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sau : 

......................................(Tập thể lao động tiên tiến;  Tập thể lao động xuất sắc) 

 

                  THỦ TRƢỞNG  
                   ( ký và ghi rõ họ tên) 

  
   

 

Ghi chú: Đối với danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: Các đơn vị trực 

thuộc Sở xét tặng cho các tập thể có từ 05 người trở lên; Các Chi cục và đơn vị sự 

nghiệp chỉ có một tổ chức trực thuộc thì đăng ký và xét tặng cho tập thể Chi cục 

và tương đương. 
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Phụ lục 3:  
TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ 

 

            Số:            /  

V/v đăng ký thi đua năm … 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..........., ngày      tháng     năm 2020 

                       

Kính gửi:     Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  

             Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của 
Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về v iệc ban hành quy định về công tác thi đua , 
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ … (chức năng nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của 
đơn vị…), … ….., Sở Nông nghiệp và PTNT , đơn vị………….. đăng ký thi đua 
năm 2020  như sau: 

1. Đăng ký thực hi ện và hoàn thành các chỉ tiêu thi đua sau (các chỉ tiêu 
chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng-an ninh hoặc các nhiệm vụ 
chủ yếu của cơ quan, đơn vị…): 

a)… 

b)… 

… 

2. Đăng ký các danh hiệu thi đua  

a) Danh hiệu cá nhân: 

- Danh hiệu Lao động tiên tiến:………người  

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở……….người. 

b) Danh hiệu Tập thể:  

- Tập thể Lao động xuất sắc:…………… tập thể. 

- Tập thể Lao động tiên tiến:…………. tập thể. 

 

                  THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  

                   ( ký tên, đóng dấu) 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT     

Đơn vị:…………………………..   Phụ lục 4 

       

             BIỂU TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA  

                   Năm 2020    

       

I. CÁ NHÂN      

       

STT Họ và tên 
Chức vụ, đơn 

vị công tác 

Danh hiệu đăng ký 
Ghi 

chú 
CSTĐ 

cấp tỉnh 

CSTĐ 

cơ sở 
LĐTT 

1             

2             

3             

…             

              

       

II. TẬP THỂ      

       

STT Tên tập thể Thuộc đơn vị 

Danh hiệu đăng ký 

Ghi chú Tập thể 

LĐXS 

Tập thể 

LĐTT 

1           

2           

3           

…           

       

                 Thủ trƣởng đơn vị 

                  (Ký ghi rõ họ, tên) 
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