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KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua  

“Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần  

xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”  

trong Hệ thống Khuyến nông Việt Nam giai đoạn 2021- 2025  
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-KN-TCHC ngày         /3/2022 

của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) 

 

Hưởng ứng và thực hiện Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021- 

2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động; Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua yêu nước trong Hệ thống khuyến nông Việt Nam giai đoạn 

2021- 2025 với các nội dung như sau: 

 

Chủ đề thi đua: “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác  

khuyến nông góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại,  

nông dân giàu có, nông thôn văn minh” 

 

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

1. Mục đích: 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động khuyến nông, chuyển giao 

công nghệ nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, bám sát 

vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2021- 2025 (Quyết định số 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và Chiến 

lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

- Khuyến khích, động viên cán bộ viên chức, người lao động trong toàn 

Hệ thống khuyến nông Việt Nam thi đua lập thành tích xuất sắc hoàn thành các 

nhiệm vụ được giao, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hệ thống khuyến 

nông Việt Nam (2/3/1993 – 2/3/2023). 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và sáng tạo trong công tác khuyến 

nông, chuyển giao công nghệ nông nghiệp góp phần xây dựng nền nông nghiệp 

hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. 
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2. Đối tượng và phạm vi: 

- Việc thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác khuyến nông góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, 

nông dân giàu có, nông thôn văn minh” phải trở thành nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên trong các phong trào thi đua của các tổ chức, cá nhân thuộc Hệ 

thống khuyến nông Việt Nam. 

- Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong toàn Hệ thống Khuyến 

nông trên phạm vi cả nước, bao gồm cả Hệ thống khuyến nông nhà nước và các 

tổ chức, cá nhân khuyến nông tự nguyện, khuyến nông hợp tác,...  

- Tổ chức khuyến nông các cấp chủ động xây dựng nội dung, hình thức 

thi đua phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với đặc điểm 

tình hình thực tiễn của từng đơn vị. 

- Việc triển khai Phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của đơn vị. Xây dựng, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong toàn 

hệ thống khuyến nông, quan tâm thường xuyên công tác khen thưởng đến cán bộ 

trực tiếp làm công tác khuyến nông và các tập thể nhỏ. 

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU THI ĐUA 

1. Mục tiêu thi đua 

Động viên toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong Hệ thống 

khuyến nông Việt Nam tích cực tham gia Phong trào thi đua “Đổi mới nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần xây dựng nền nông 

nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” để lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hệ thống khuyến nông Việt Nam 

(02/3/1993 – 02/3/2023); chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của ngành Nông 

nghiệp và của đất nước; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển 

nông nghiệp, nông thôn của Bộ, Ngành giai đoạn 2021- 2015. 

2. Chỉ tiêu thi đua 

- 100% các đơn vị trong Hệ thống khuyến nông Việt Nam cam kết tham 

gia thực hiện Phong trào thi đua. 

- Mỗi đơn vị có tối thiểu 01 sáng kiến, giải pháp nhằm đổi mới và nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông phục vụ tái cơ cấu Ngành và xây 

dựng nông thôn mới. 

- Phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 70% cán bộ, viên chức khuyến nông 

được đào tạo nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ (ưu tiên cán bộ 
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khuyến nông cơ sở).  

- Hàng năm, mỗi vùng liên kết thi đua tổ chức xét chọn, bình bầu được ít 

nhất 01 mô hình, dự án khuyến nông tiêu biểu trong vùng. 

- Phấn đấu đến năm 2025 toàn bộ Hệ thống khuyến nông được củng cố, 

kiện toàn, bảo đảm tính ổn định và phát triển bền vững trong tương lai. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Thi đua trong công tác khuyến nông, chuyển giao công nghệ nông 

nghiệp: 

- Cụ thể hóa Phong trào thi đua thành các mô hình khuyến nông, mô hình 

sản xuất có hiệu quả nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, 

tăng thu nhập, cải thiện đời sống. 

- Thi đua đổi mới, sáng tạo trong hoạt động khuyến nông; ứng dụng công 

nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 

khuyến nông. 

2. Thi đua nâng cao năng lực Hệ thống khuyến nông: 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ khuyến nông. 

- Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hệ thống khuyến nông. 

- Phát triển, mở rộng mạng lưới khuyến nông cơ sở theo các hình thức 

khuyến nông cộng đồng, khuyến nông tự nguyện,…. 

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn về cơ cấu tổ chức khuyến nông các cấp theo 

chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. 

3. Tổ chức thi đua theo cụm: 

- Các đơn vị khuyến nông cấp tỉnh, thành phố thực hiện liên kết thi đua 

theo 07 vùng sinh thái (gọi là Cụm thi đua), gồm: Trung du miền núi phía Bắc; 

Đồng bằng sông Hồng; Duyên hải Bắc trung bộ; Duyên hải Nam trung bộ; Tây 

nguyên; Đông Nam bộ; Đồng bằng sông Cửu long. 

- Hàng năm, mỗi cụm thi đua tổ chức bình bầu, xét chọn ra 01 mô hình 

khuyến nông tiêu biểu để đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tuyên dương, khen 

thưởng. 

Mô hình khuyến nông đề nghị khen thưởng cần phải thực sự tiêu biểu, 

chứng minh được tính hiệu quả và tác động đối với sản xuất và đời sống, được 

chính quyền địa phương và bà con nông dân ghi nhận, đánh giá cao (đáp ứng 
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các tiêu chí: (i) đạt hiệu quả cao về kinh tế (nâng cao giá trị gia tăng của sản 

phẩm và thu nhập cho nông dân); (ii) liên kết theo chuỗi giá trị, có thị trường 

tiêu thụ bền vững; (iii) đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm). 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Mỗi đơn vị trong Hệ thống khuyến nông Việt Nam xây dựng và cụ thể 

hoá Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết, hợp tác và sáng tạo trong 

công tác khuyến nông để chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông 

dân giàu có, nông thôn văn minh” trên địa bàn tỉnh, thành phố do đơn vị mình 

phụ trách để làm căn cứ tổ chức thực hiện.  

2. Phong trào thi đua "Đoàn kết, hợp tác và sáng tạo trong công tác 

khuyến nông để chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu 

có, nông thôn văn minh” triển khai gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước 

đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động, gắn liền với các phong 

trào thi đua yêu nước được Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào 

thi đua khác đang triển khai ở các đơn vị. 

3. Định kỳ tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết Phong trào 

thi đua để kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay 

trong công tác khuyến nông. 

4. Chú trọng khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân, các điển hình 

tiên tiến, tiêu biểu trong hoạt động khuyến nông, tạo thành phong trào thi đua 

sôi nổi trong toàn Hệ thống khuyến nông. 

5. Phát huy vai trò gương mẫu của Thủ trưởng đơn vị, phối hợp chặt chẽ 

với cấp uỷ đảng trong chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Phong trào. Kết hợp 

và lồng ghép tuyên truyền các hoạt động thi đua trong lĩnh vực thông tin tuyên 

truyền khuyến nông.  

V. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Khen thưởng hàng năm  

- Hàng năm, các đơn vị khuyến nông cấp tỉnh chủ động tổ chức sơ kết 

thực hiện Phong trào thi đua ở địa phương mình và báo cáo kết quả thực hiện 

phong trào thi đua gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. 

- Các Cụm thi đua (theo các vùng sinh thái) tổ chức bình bầu, xét chọn ra 

01 mô hình khuyến nông tiêu biểu để đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tuyên 

dương, khen thưởng (gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 31 tháng 

01 hàng năm). 
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- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

phong trào thi đua của Hệ thống khuyến nông, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và 

PTNT tuyên dương, khen thưởng cho các mô hình khuyến nông tiêu biểu (mỗi 

năm trình Bộ tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho 07 đơn vị có mô hình 

khuyến nông tiêu biểu xuất sắc). 

2. Khen thưởng nhân dịp tổng kết 30 năm thành lập Hệ thống khuyến 

nông Việt Nam (2/3/1993 – 2/3/2023) 

- Các đơn vị khuyến nông cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết 

30 năm hoạt động khuyến nông ở địa phương, đơn vị mình; đề xuất Chính phủ, 

Bộ Nông nghiệp và PTNT khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích 

xuất sắc trong hoạt động khuyến nông (gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia). 

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp hồ sơ, trình Chính phủ, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng 

kết 30 năm Khuyến nông Việt Nam (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ tặng 

Bằng khen Thủ tướng cho 05 tập thể, trình Bộ tặng Bằng khen Bộ trưởng cho 20 

tập thể, cá nhân). 

3. Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 

- Năm 2025, các đơn vị khuyến nông cấp tỉnh tổ chức tổng kết phong trào 

thi đua giai đoạn 2021 – 2025 ở địa phương mình và báo cáo kết quả phong trào 

thi đua gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. 

- Các Cụm thi đua tổ chức chấm điểm (đánh giá chéo giữa các đơn vị), xét 

chọn, bình bầu các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề xuất khen thưởng 

(gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia). 

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổng hợp kết quả thực hiện phong trào 

thi đua giai đoạn 2021 - 2025, trình Bộ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua (dự kiến trình Bộ tặng 

thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hàng năm, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có văn bản hướng dẫn, 

đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai phong trào thi đua ở 

địa phương, đơn vị mình; lồng ghép tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến 

nông theo vùng, miền kết hợp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần xây dựng nền 

nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”. 
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2. Các đơn vị trong hệ thống khuyến nông chủ động xây dựng kế hoạch 

và tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị mình, tổ chức sơ 

kết, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho 

các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 

Việc tham gia thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác khuyến nông góp phần xây dựng nền nông nghiệp 

hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” là một trong những nhiệm 

vụ chính trị quan trọng của các đơn vị trong hệ thống khuyến nông, thể hiện 

được tính chủ động, trách nhiệm của Hệ thống khuyến nông trước yêu cầu phát 

triển của ngành Nông nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế./.  

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA 
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