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PHÁT ĐỘNG 

Phong trào thi đua yêu nước  

ngành Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025 
 

   

 

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “Về tiếp 

tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng 

kết và nhân điển hình tiên tiến”. Trong giai đoạn 5 năm (2016-2020) vừa qua, 

phong trào thi đua yêu nước của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thực sự 

có nhiều đổi mới và thu được nhiều kết quả thiết thực, đã có nhiều tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước, ngành KH&CN khen thưởng và 

tôn vinh. 

Tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo trong học 

tập, công tác, trong lao động, sản xuất góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ của ngành KH&CN giai đoạn 5 năm (2021-2025) và thực hiện thắng lợi mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lãnh đạo Sở KH&CN kêu gọi toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động cùng nhau đoàn kết thi đua lao động 

sáng tạo, cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết của mình đưa KH&CN thực sự trở 

thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá và đưa đất nước ta vững bước trên con đường phát triển 

và hội nhập. 

Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; gắn phong 

trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).  

2. Tăng cường, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh 

vực sản xuất, kinh doanh. Chú trọng ứng dụng, chuyển giao KH&CN vào sản 

xuất và đời sống, nhất là sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động 

KH&CN. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của đầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả các 

nguồn vốn được cấp. 

3. Tổ chức thi đua phấn đấu lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, lập thành tích chào mừng các 

sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. 

4. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên 

chức; Cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công, duy trì và áp dụng nghiêm 
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túc các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 

trong cơ quan đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 

điều hành; triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí. 

Gắn các phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lạng Sơn cùng cả 

nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”. Tuyên truyền nhân 

rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua 

của Sở.  

5. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy theo sự chỉ đạo của để xây 

dựng bộ máy tinh gọn, nhanh nhạy, thông suốt, chủ động có hiệu quả. 

6. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức 

trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Tích cực học tập và rèn luyện nâng 

cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật và năng lực công tác 

thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp 

thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm 

vụ.  

7. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả công tác, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. 

Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống 

văn hóa; Xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa vững mạnh về mọi mặt; thi 

đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. 

Trên đây là nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước ngành 

KH&CN giai đoạn 2021-2025, đề nghị công chức, viên chức và người lao động 

trong toàn cơ quan, đơn vị phát huy sức mạnh đoàn kết, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Công đoàn cơ sở, đoàn TNCSHCM; 

- Lưu VT, VP (TĐKT). 
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