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CHỈ THỊ 

Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) 

theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-

TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm 

(2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/02/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào 

thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng 

nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 

2021-2025; 

Phát huy thành tích đã đạt được, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ý 

thức trách nhiệm và bề dầy truyền thống hơn 75 năm xây dựng và phát triển 

Ngành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục quán triệt và triển khai 

thực hiện 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, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Trung ương Đảng khóa XIII, Phong trào thi đua yêu nước trong Ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được triển khai thực 

hiện, tạo nên khí mới, là động lực mạnh mẽ để cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị được Đảng, Nhà nước giao. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bám sát các nhiệm vụ 

trọng tâm của Bộ, ngành và của cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai phát 

động phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi 
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nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). 

Trong đó tập trung vào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng 

điểm xuyên suốt của Bộ, của ngành như:  

(1) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực, tạo 

động lực mới cho phát triển nông nghiệp; 

(2) Thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong đó 

chú trọng đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, 

thúc đẩy tăng gia sản xuất, kết nối cung cầu, liên kết chuỗi, thích ứng trước điều 

kiện và tác động của đại dịch covid, đảm bảo sự tăng trưởng ngành Nông nghiệp 

và PTNT ổn định, bền vững. 

(3) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực; Nâng 

cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại. 

(4) Tích cực, chủ động thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền nông 

nghiệp số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo khí thế động lực 

mới, để người nông dân là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.  

Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng 

năm, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với tinh 

thần đổi mới sáng tạo về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phong trào, 

với trọng tâm hướng vào việc góp phần thúc đẩy giải quyết những vấn đề cấp 

bách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục những mặt còn tồn tại, yếu kém 

để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng lĩnh vực công tác. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển 

hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, chủ động, sáng tạo trong chuyển 

đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Các cơ 

quan, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, 

nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở theo 4 khâu: 

Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm 

của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, 

cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng kịp thời 

để động viên những tấm gương tốt, những người làm việc hiệu quả, bảo vệ 

người dám nghĩ dám làm vì sự nghiệp chung, tạo môi trường khuyến khích đổi 

mới, sáng tạo. 

Các cơ quan tuyên truyền (báo, tạp chí) trong ngành tăng cường công tác 

tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng, về các mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến. Các cơ quan, 

đơn vị mở các chuyên trang, chuyên mục trên website của cơ quan, đơn vị mình 

để giới thiệu, tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi 

đua trên các lĩnh vực, các tập thể và cá nhân đã được khen thưởng các danh hiệu 
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thi đua, hình thức khen thưởng cao quý để tuyên truyền, nêu gương, nhằm góp 

phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vì mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

3. Thực hiện công tác khen thưởng nề nếp, kịp thời, công khai, minh bạch 

và đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của Bộ. Chú trọng phát hiện và 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi 

đua, có đóng góp lớn đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Quan 

tâm khen thưởng cơ sở, vùng khó khăn, các tập thể, cá nhân, người lao động trực 

tiếp có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản 

và phòng, chống thiên tai, phòng chống dịch Covid-19... 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành có trách nhiệm quán triệt, 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, góp 

phần thực hiện thắng lợi kế hoạch hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025). 

Giao Vụ Tổ chức cán bộ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Bộ) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng 

kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện./. 

Nơi nhận:                      KT. BỘ TRƯỞNG 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);             THỨ TRƯỞNG             
- Bộ trưởng (để b/c);  
- Các đồng chí lãnh đạo Bộ; 

- Thành viên HĐTĐKT Bộ; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Các Hội, Hiệp hội liên quan; 

- Các Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Công đoàn NN và PTNTVN;    
- Lưu: VT, TCCB. (10b) 

 

            Trần Thanh Nam 
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