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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các phong trào thi đua năm 2023 

 
 

Căn cứ Văn bản số 4877/UBND-NC ngày 23/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phát 

động thi đua năm 2023. 

Để góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, 

sáng tạo, tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2023 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm 

vụ kinh tế xã hội của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023. 

- Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến; kịp thời biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, các mô hình 

mới, nhân tố mới tạo sự lan tỏa trong toàn ngành và cộng đồng. 

- Việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải bám 

sát vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng các quy định và 

hướng dẫn của nhà nước và của tỉnh, tránh phô trương, hình thức kém hiệu 

quả, nâng cao ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng. 

- Là căn cứ để bình xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Thi đua hoàn thành thắng lợi một số chỉ tiêu đã xác định của ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn trong năm 2023, gồm: 

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh năm 2010) đạt 10.793,1 

tỷ đồng, tăng trên 4,6% so với năm 2022. 

- Sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn. 

- Tốc độ tăng đàn trâu tăng 1,0%, đàn bò tăng 5%, đàn lợn tăng 4%, đàn gia 

cầm tăng 6% so với năm 2022; sản lượng thịt hơi các loại trên 93.100 tấn; sản 

lượng sữa tươi 26.900 tấn.  

- Diện tích chuyên nuôi thả cá 3.097 ha; sản lượng 11.875 tấn, tăng 11,4% 

so với năm 2022. 

- Trồng rừng 10.100 ha, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 1.120.000 m3,  

khai thác tre nứa nguyên liệu 30.000 tấn; làm tốt công tác bảo vệ rừng, duy trì độ 

che phủ của rừng trên 65%. 

- Duy trì, giữ vững 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến hết năm 2023 có 

thêm 8 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. 
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2. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá "phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 

hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn 

chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới”, cụ thể: 

- Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh 

(khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung phát triển, mở rộng nâng 

cao năng suất và phát triển thị trường đối với các cây trồng chủ lực gắn với thị 

trường tiêu thụ, phát triển các cây trồng có lợi thế tại các địa phương gắn với phát 

triển du lịch.  

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng; Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh (khóa XVII) ban hành về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021-2030. Tham mưu lập Đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ. Tiếp tục thực 

hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung 

ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.  

- Quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, công trình nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông thôn. Chủ động thực hiện Kế hoạch về công tác phòng, 

chống thiên tai; kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản 

lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030”. Thực hiện 

có hiệu quả các nhiệm vụ Văn phòng thường trực PCTT; tổ chức thường trực, theo 

dõi nắm bắt thông tin, báo cáo về tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh, đề xuất kịp thời 

các biện pháp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp của tỉnh; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo hoàn thành theo kế 

hoạch năm 2023. 

- Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2025. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa 

tập trung theo hướng gia trại, trang trại, HTX theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn 

thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, chú trọng phòng, chống dịch bệnh chủ 

động. Rà soát, lồng ghép các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành để thực 

hiện Đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025.  

- Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng 

cao hiệu quả của hệ thống khuyến nông; thực hiện có hiệu quả Chương trình ứng 

dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển 

thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025; triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 

2023; các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phải đảm đảm bảo có trọng tâm, gắn 

với phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị theo nhu cầu thị trường; làm tốt 

vai trò cầu nối khoa học công nghệ với nông dân. 
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3. Triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 

về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử và thúc đẩy 

chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành; tập trung hoàn thành Dự án Điều tra, xây dựng 

CSDL nông nghiệp (ứng dụng công nghệ WebGIS) phục vụ quản lý ngành nông 

nghiệp và phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030; Đẩy mạnh 

cải cách hành chính; nâng cao chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực canh 

tranh của Sở; phát triển các ứng dụng, dịch vụ CNTT trong quản lý ngành, giải 

quyết TTHC, 100% DVCTT mức độ 3, 4 được tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.  

4. Quan tâm phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả các quy định về văn hóa công vụ, công sở; các quy định về thực 

hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường chất 

lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra gắn với công tác tiếp công dân, giải 

quyết các khiếu nại của công dân, đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng quy định 

pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân. 

5. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 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”; Chỉ thị số 

19/CT-TTg  ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-

2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với 

đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. Triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen 

thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen tưởng. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào 

thi đua: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi 

đua“Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 

2022–2025”; phong trào thi đua“Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”; Phong trào thi đua thực hiện “Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” ; phong trào thi đua“Cả nước 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;“Tuyên Quang đoàn 

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

19”;“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi đua“Cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và giai đoạn tiếp theo.  

 Nâng cao chất lượng phong trào thi đua; chủ động phát hiện và nhân rộng 

gương “người tốt, việc tốt” được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hình thức biểu 

dương, khen thưởng kịp thời. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, chú trọng 

khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất có thành tích xuất 

sắc; phát hiện, đề xuất khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích đặc 

biệt xuất sắc; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ 

trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ năm 2023. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở có trách 

nhiệm quán triệt, chỉ đạo và cụ thể hóa Kế hoạch này để tổ chức thực hiện, góp 

phần thực hiện thắng lợi kế hoạch của đơn vị và của ngành. 

2. Các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, 

công chức, viên chức và người lao động biết và thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. 

3. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai các 

phong trào thi đua, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng trong 

ngành; tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT; 

- UBND tỉnh; 

- Ban TĐ - KT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (Thực hiện); 

- Lưu: VT, TCCB (MT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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