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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 628/TTr-

KN ngày 12/11/2021 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về Kế hoạch tổ 

chức thực hiện Phong trào thi đua trong Hệ thống Khuyến nông Việt Nam “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” giai đoạn 

2021-2025, Bộ có ý kiến như sau: 

Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đã cụ thể hóa triển khai phong trào 

“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. Nội dung triển khai 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” đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chiến 

lược giai đoạn 2021-2025 trong toàn hệ thống khuyến nông Việt Nam, đồng thời 

khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

toàn hệ thống khuyến nông Việt Nam nỗ lực công tác, góp phần xây dựng nền 

nông nghiệp Việt Nam hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh. 

Một số góp ý tại dự thảo Kế hoạch như sau: 

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

chính trị và xây dựng, nhân rộng 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. 

+ Xem xét, định lượng số lượng khen thưởng hàng năm, sơ kết phong trào 

và khen thưởng dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động Khuyến nông Việt Nam cho phù 

hợp với thực tiễn, đúng quy định, đảm bảo khuyến khích, động viên kịp thời và 

nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. 

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông 

quốc gia theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai phong 

trào này; Tổ chức sơ kết, tổng kết và trình Bộ xem xét khen thưởng các tập thể 

và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua đúng quy 

định./. 
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