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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy
định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về phương
án phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và
năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các chương
trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Văn bản số 838/UBND-KTTH ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai thực hiện triển khai triển khai Nghị định số
27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ;
Trên cơ sở Văn bản số 1406/SKHĐT-QLN ngày 10/5/2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc đề nghị xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, năm 2022.
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phổ biến, quán triệt các văn bản có liên quan đối với các Chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong
việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền, phổ biến kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến từng
công chức, viên chức, người lao động trong Sở.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo triển khai hiệu quả việc thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà
nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các chương trình mục tiêu quốc gia tại Sở Khoa
học và Công nghệ.
- Các phòng, đơn vị bám sát các quy định triển khai các nội dung phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị để thực hiện một cách thiết thực,
hiệu quả.
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- Nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn
vị trong việc chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với nhiệm
vụ chính trị của phòng, đơn vị được giao.
II. NỘI DUNG
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện
- Lãnh đạo Sở luôn xác định công tác triển khai thực hiện các Chương trình
mục tiêu quốc gia là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là
nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài; góp phần thực hiện tiến bộ
công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người
lao động.
- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo tăng cường công tác
tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, xác định rõ
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện các Chương
trình mục tiêu quốc gia lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn.
- Làm việc với các địa phương để đẩy mạnh việc ứng dụng KH&CN trong
triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và
trách nhiệm
- Tiếp tục triển khai công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN vào phục vụ sản
xuất và đời sống; Xây dựng quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm chủ
lực của địa phương; Xây dựng, chuyển giao, nhân rộng các mô hình sản xuất,
thâm canh cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, phục
vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp vào sản
xuất từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch và sơ chế, bảo quản
nông sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm và tăng
khả năng cạnh tranh trên thị trường, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
- Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, đưa thông tin tiến bộ khoa
học kỹ thuật đến cơ sở.
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia
giai đoạn 2021-2025 lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, đơn
vị thuộc Sở.
3. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
- Để đáp ứng với xu thế phát triển chung của xã hội cũng như đáp ứng được
với nhu cầu thực tế của thị trường, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm là thế
mạnh của địa phương như: ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về tăng năng suất,
chất lượng cây trồng, vật nuôi như cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi,… nhằm đưa
các sản phẩm hàng hoá của tỉnh thâm nhập vào thị trường; Ứng dụng công nghệ
sau thu hoạch, sơ chế nông lâm sản, các loại máy công cụ vừa và nhỏ; Ứng dụng
công nghệ sinh học vào chế biến, bảo quản nông - lâm sản sau thu hoạch nhằm
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đảm bảo chất lượng sản phẩm; Xây dựng và phát triển các mô hình nông lâm kết
hợp phù hợp cho cộng đồng,...
- Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh
tế xã hội tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh;
đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học và
kỹ thuật cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo liên kết bền
vững trong phát triển nông nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại địa
phương.
- Hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp huyện theo Nghị quyết
số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI
Để triển khai các nội dung nêu trên, Sở KH&CN đăng ký nhu cầu kinh phí
để thực hiện nhiệm vụ phụ trách, quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia giai
đoạn 2021-2025 là: 15.000.000 đồng/năm (Mỗi chương trình 5.000.000 đồng:
Chương trình Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương
trình đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị và Kế hoạch này, trưởng
các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị để tổ
chức phối hợp cùng với các địa phương thực hiện Kế hoạch này một cách thiết
thực hiệu quả nhất trong thời gian đến.
2. Phòng Quản lý Khoa học có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các phòng,
đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu tổng hợp báo cáo đúng thời
gian quy định khi có yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai
đoạn 2021-2025 của Sở Khoa học và Công nghệ. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực
thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./
Nơi nhận:
- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, LĐ-TB&XH,
Tài chính, Ban Dân tộc;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- BBT Website Sở;
- Lưu: VT, QLKH.
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