
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:          /KH-KHCN Tây Ninh, ngày  20  tháng  3   năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,  

các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020 

 

Căn cứ Chương trình số 40/CTr-HĐTĐ ngày 10/3/2020 của Hội đồng Thi 

đua Khen thưởng tỉnh về việc Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, 

các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020. 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phong trào 

thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020 

của Sở như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho công 

chức, viên chức và người lao động của Sở về tử tưởng thi đua ái quốc của Chỉ 

tịch Hộ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

- Tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nhân 

rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi 

đua tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động thi đua thực 

hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 

2020 của cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung thông tin, tuyên truyền phải được quán triệt, triển khai đến tất 

cả các tập thể, cá nhân phòng, đơn vị và đảm bảo 100% tập thể, cá nhân hưởng 

ứng và thực hiện đạt hiệu quả các nội dung thi đua. 

- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển 

hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm về triển khai, thực hiện các phong trào 

thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, 

chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.  

II. Nội dung, hình thức tuyên truyền 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, 

khen thưởng. 
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- Tuyên truyền việc triển khai, thực hiện các Phong trào thi đua như: “Tây 

Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt nam hội nhập và 

phát triển”; “Tây Ninh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía 

sau”; “Cán bô, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công 

sở ”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Đoàn kết, 

sáng tạo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cán bộ, công chức, 

viên chức nói không với tiêu cực”các phong trào thi đua khác của cấp trên phát 

động. 

- Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực 

thuộc Sở quản lý, mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Thông qua ngày sinh hoạt pháp luật, họp chi bộ, họp giao ban hàng 

tháng thực hiện tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 

động Sở. 

- Thực hiện mở chuyên mục tuyên truyền các nội dung liên quan đến chào 

mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V trên trang Thông tin điện tử của Sở tại địa 

chỉ https://sokhcn.tayninh.gov.vn. Thường xuyên cập nhật các thông tin tuyên 

truyền lên chuyên mục này. 

- Thông qua hệ thống văn phòng điện tử (eGov), tuyên truyền kịp thời các 

văn bản của cấp trên về việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu 

nước tại Sở. 

III. Thời gian tuyên truyền 

1. Đợt 1: Từ nay đến hết tháng 6/2020 

Thực hiện tuyên truyền các nội dung: 

- Tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-

2020, kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước sau 05 năm thực hiện Hội 

nghị Điển hình tiên tiến của Sở. 

- Triển khai thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động. 

2. Đợt 2: Từ tháng 7/2020 đến hết năm 2020 

- Các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng ngày lễ, kỷ 

niệm lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh. 

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

Tây Ninh lần thứ V. 

- Tuyên truyền các điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh. 

 

https://sokhcn.tayninh.gov.vn/
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IV. Tổ chức thực hiện 

- Các phòng, đơn vị có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phong trào thi đua yêu nước đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc 

phòng, đơn vị quản lý. 

- Văn Phòng Sở: chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch; đồng thời thực hiện báo cáo theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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