
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số: 1555/KH-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày  14  tháng  9  năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt 

động của kinh tế tập thể, hợp tác xã” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh 
 

Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc phát động phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt 

động của kinh tế tập thể, hợp tác xã” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) xây dựng Kế hoạch phát động, tổ chức 

phong trào thi đua, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí 

thế thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan, 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 giai đoạn 2021-2030. 

- Ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao, các nghị 

quyết, chương trình hành động giai đoạn 2021-2030. 

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

xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt 

động của kinh tế tập thể, hợp tác xã” giai đoạn 2021-2030 để biểu dương, khen 

thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn cơ 

quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Việc thực hiện phong trào thi đua phải gắn liền nhiệm vụ chuyên môn của 

Sở, trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn 

vị trong Ngành. 

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến đông đảo công chức, 

viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị với nội dung, hình 

thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí thi đua rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy 

định của Nhà nước và tình hình thực tiễn. 

- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kịp thời 

phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng 

kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua. Bảo đảm khen thưởng khách 

quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời trên cơ sở kết quả, thành tích thi 

đua đạt được. 
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Đối tượng tham gia: Là công chức, viên chức, người lao động đang làm 

việc tại Sở KHCN, đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Phạm vi triển khai: Sở KHCN, đơn vị trực thuộc Sở. 

3. Nội dung thi đua: 

- Triển khai, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên Bản tin khoa 

học và công nghệ, cổng thông tin điện tử của Sở. Nội dung tuyên truyền tập 

trung vào Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 

của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND 

tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ 

tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các mô hình Hợp tác xã tiêu 

biểu, điển hình tiên tiến. 

- Khuyến khích và tăng cường hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh, đồng 

thời tạo điều kiện và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các tổ chức kinh tế tập thể, 

hợp tác xã. 

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về khoa học và 

công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đặc biệt chú trọng 

chính sách hỗ trợ hợp tác xã đối với những vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản 

địa trong tỉnh. 

- Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng. 

Thực hiện khen thưởng kịp thời, trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu 

chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, được dư luận xã hội đồng tình; 

tránh khen thưởng tràn lan làm giảm tác dụng của việc khen thưởng. Chú trọng 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, kịp thời động viên 

phong trào thi đua,... Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác thi đua, khen thưởng.  

III. KHẨU HIỆU THI ĐUA, CHỈ TIÊU VÀ THỜI HẠN THI ĐUA 

1. Khẩu hiệu thi đua 

“Đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp 

tác xã” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. 

2. Chỉ tiêu thi đua: 

- Phấn đấu đến năm 2025: Hỗ trợ khoảng 10 tổ hợp tác, hợp tác xã ứng 

dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; thực 

hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; hỗ trợ xây dựng thương 

hiệu cho các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. 
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- Phấn đấu đến năm 2030: Hỗ trợ khoảng 20 tổ hợp tác, hợp tác xã ứng 

dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; thực 

hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; hỗ trợ xây dựng thương 

hiệu cho các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

3. Thời hạn thi đua: Từ tháng 09/2021 đến hết tháng 12/2030. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, quán triệt đối với công 

chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị về bản chất, 

khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hợp tác xã trong điều kiện mới. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thúc đẩy, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trong hợp tác xã; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu 

thế tất yếu, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, 

các ngành trong tỉnh. 

2. Chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển 

khai các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch…phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã. 

3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các 

nội dung trong việc thực hiện phong trào thi đua. Kịp thời phát hiện và lựa chọn 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để 

biểu dương, khen thưởng. 

V. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Tiêu chuẩn thi đua  

- Đối với tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:  

+ Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch hành 

động của ngành, lĩnh vực được giao trong Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 của tỉnh. 

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách 

hỗ trợ, ưu đãi về khoa học và công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã, đặc biệt chú trọng chính sách hỗ trợ hợp tác xã đối với những vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số bản địa trong tỉnh. 

- Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:  

+ Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và nội quy, quy chế cơ quan, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.  

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, nỗ lực bám sát cơ sở, 

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

hành, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương 

trình, đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

2. Hình thức khen thưởng:  

- Giấy khen của Liên minh hợp tác xã tỉnh;  
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- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở  

 - Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch tại Sở; theo dõi, tổng hợp những 

tập thể, cá nhân có cách làm hay trong phong trào thi đua thực hiện “Đổi mới, 

phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã” giai đoạn 

2021-2030 trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề xuất khen thưởng những cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2021-2030. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan triển khai, đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 

2021-2030 trên Bản tin khoa học và công nghệ, cổng thông tin điện tử của Sở. 

2. Phòng Quản lý khoa học và công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ các tổ chức 

kinh tế tập thể ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ 4.0 vào sản 

xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các 

tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về khoa học và 

công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đặc biệt chú trọng 

chính sách hỗ trợ hợp tác xã đối với những vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản 

địa trong tỉnh. 

3. Các phòng, đơn vị liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị, tăng cường công tác 

vận động, quán triệt để công chức, viên chức, người lao động thi đua sáng tạo, 

tham gia và hưởng ứng các chương trình, kế hoạch đã đề ra.  

Trên đây là kế hoạch của Sở KHCN phát động phong trào thi đua “Đổi 

mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã” giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Các đoàn thể Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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