
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:         /KH-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

Bắc Kạn, ngày         tháng 10 năm 2022 

KẾ HOẠCH  

Phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình  

chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”  
           

 

Thực hiện Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phát động Phong trào thi đua "Bắc Kạn đẩy 

mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025", Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch phát động phong trào cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của 

chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT góp phần hoàn thành các mục 

tiêu cụ thể của ngành tại Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 

01/6/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

“Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

Thực hiện biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi 

số của Sở; kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong phong trào thi đua chuyển đổi số nhằm tạo 

sự lan tỏa trong toàn ngành.  

2. Yêu cầu 

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết 

thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị phải luôn đề cao trách nhiệm, vai trò trong 

việc chỉ đạo, tổ chức và thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, có 

đôn đốc, kiểm tra định kỳ, kịp thời phát hiện mô hình mới, nhân tố mới, gương 

người tốt, việc tốt để bồi dưỡng, nhận rộng và tôn vinh.  

Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, 

kịp thời, đúng đối tượng, đúng theo quy định hiện hành. 
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II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Đối tượng thi đua  

1.1. Tập thể: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

1.2. Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.  

2. Nội dung thi đua 

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền phổ biến, 

triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các phòng, 

đơn vị trực thuộc về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền 

số, kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2022 - 2025. 

2.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số 

của ngành.  

2.3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên 

chức, người lao động về chuyển đổi số. 

 2.4. Tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, đa 

dạng nhằm thu hút đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn 

ngành tham gia. 

2.5. Các nội dung ưu tiên thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Nông 

nghiệp ưu tiên giai đoạn 2022-2025 như sau:  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin nông nghiệp từ các nguồn dữ liệu: 

trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi và phòng chống thiên tai, kết hợp dữ liệu khí tượng 

- thủy văn, tình hình thiên tai, dịch bệnh và dữ liệu bản đồ nền; 

- Sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng website trong công tác 

quảng bá, giới thiệu, quản lý, buôn bán sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản 

phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bắc Kạn; 

- Phát triển các nền tảng số, nền tảng thương mại điện tử, nền tảng truy xuất 

nguồn gốc… cho nông nghiệp, nông thôn và người nông dân; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ số để tự động hóa quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý, giám sát 

chuỗi cung ứng sản phẩm.  

3. Lộ trình thực hiện 

3.1. Từ năm 2022 đến năm 2023 

- Năm 2022: Xây dựng kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua. 

- Năm 2023: tổ chức triển khai Phong trào thi đua theo các nội dung kế 

hoạch phát động và tổ chức sơ kết Phong trào thi đua vào Quý IV/2023.  

3.2. Từ năm 2024 đến năm 2025:  
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Các phòng, đơn vị  trực thuộc tiếp tục triển khai Phong trào thi đua theo các 

nội dung kế hoạch phát động và tổ chức tổng kết Phong trào thi đua vào Quý 

IV/2025.  

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA  

1. Tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể 

- Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực hiệu quả; có nhiều sáng kiến, giải 

pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số của các phòng, đơn vị 

trực thuộc đạt kết quả tốt. 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ được giao hoàn 

thành có chất lượng, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt chế 

độ thông tin, báo cáo theo quy định về lĩnh vực Nông nghiệp tại Quyết định số 

940/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân 

lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- 100% chế độ báo cáo định kỳ và văn bản hành chính (trừ văn bản mật) 

được gửi nhận bằng văn bản điện tử. 

2. Tiêu chuẩn thi đua đối với cá nhân 

Công chức, viên chức và người lao động tại các phòng, đơn vị trực thuộc có 

nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 

ban hành cơ chế chính sách, có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện, hướng dẫn 

hoặc tháo gỡ khó khăn cho quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch 

vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, internet và không gian mạng. 

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng hàng năm 

Căn cứ kết quả và thành tích đạt được của cá nhân, tập thể trong tổ chức 

thực hiện Phong trào thi đua này là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét 

khen thưởng toàn diện hằng năm của Sở. 

2.  Khen thưởng sơ kết, tổng kết 

2.1. Khen thưởng theo thẩm quyền: Hình thức khen thưởng: Giấy khen 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 
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2.2. Trình khen thưởng cấp trên: Hình thức khen thưởng: Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Kế hoạch này để cụ thể hóa 

thành nhiệm vụ của đơn vị và tổ chức triển khai theo hình thức phù hợp. 

2. Đề nghị Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên Sở phối hợp với các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các tổ chức trực 

thuộc, đoàn viên tổ chức mình tích cực tham gia các phong trào thi đua. 

3. Phòng Tổ chức cán bộ (Thường trực công tác thi đua – khen thưởng Sở) 

theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này; tham mưu cho Lãnh đạo Sở đánh giá, bình xét các phong trào thi đua; 

tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, xét khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có 

thành tích xuất sắc theo hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh. 

Trên đây là kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh 

chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025” của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh;  

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

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

- Các tổ chức đoàn thể (p/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 

    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Kim Oanh 
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