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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 10/01/2022  

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát 

triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025,  

định hướng đến năm 2030 

----------- 

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 

hành động số 16-CTr/TĐTN-VP, ngày 29/01/2021 của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 14-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XIV, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 

14-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy 

mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 đến các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên 

trong toàn tỉnh.  

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực 

cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất và chất 

lượng, tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; đảm bảo phát triển 

kinh tế-xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. 

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tính tiên phong của cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên tham gia ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo phát triển nên kinh tế số, chủ động và tích cực tham gia cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư .  

2. Yêu cầu: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết phải bám sát sự chỉ đạo 

của cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể, 

đồng thời đảm bảo tính hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ: 
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1. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết số 

14-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy 

mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; phấn đấu 80% thanh niên được tuyên truyền, 

giới thiệu các nội dung của Nghị quyết. 

2. 100% huyện, thành Đoàn có hoạt động thúc đẩy Đoàn viên thanh niên 

thực hiện chương trình chuyển đổi số, trọng tâm là kinh tế số và có mô hình mới 

phát triển kinh tế, kinh tế tập thể (hoặc duy trì hiệu quả mô hình tổ hợp tác 

thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ trang trại trẻ…). 

3. Hằng năm các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh hỗ trợ triển khai 15 dự án, 

mô hình khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên có áp dụng khoa học, công nghệ  

4. Đến năm 2025, hỗ trợ 20 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 25 mô 

hình khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi 

khí hậu của thanh niên. 

5. Hàng năm, Đoàn cấp tỉnh; huyện, thành Đoàn và Đoàn khối Cơ quan - 

Doanh nghiệp tỉnh tổ chức ít nhất 02 hoạt động chuyển giao ứng dụng, phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  

6. Hàng năm Đoàn cấp tỉnh tham gia hỗ trợ đoàn viên, thanh niên ít nhất 3 

xã triển khai Chương trình OCOP; các huyện Đoàn phấn đấu tham gia hỗ trợ 

đoàn viên, thanh niên tại ít nhất 01 xã triển khai Chương trình OCOP và có sản 

phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP: 

1. Đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận 

thức, tư duy về ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo:  

- Các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, quán triệt và 

triển khai sâu rộng các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, là Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 

10/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 đến 100% cán bộ, đoàn viên và tuyên truyền rộng rãi trong thanh 

niên, thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, hội nghị, … với nội dung thiết thực, 

phù hợp.  

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tích cực tham 

gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực cho quá trình chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất và chất lượng, tăng cường sức cạnh tranh 

của sản phẩm, hàng hóa; đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhanh và bền 

vững. 
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- Đa dạng hóa các hình thức cung cấp thông tin, kiến thức khoa học, công 

nghệ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng; qua việc tổ chức các diễn đàn, hội thảo và các sản phẩm truyền thông 

(sách, tờ gấp, tạp trí, bản tin, Internet…). 

2. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tính tiên phong của cán 

bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia ứng dụng, phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo: 

- Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên đi đầu trong triển khai thực hiện chương 

trình chuyển đổi số, kinh tế số (theo Kế hoạch số 462-KH/TĐTN-VP ngày 

07/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn)  gắn với xây dựng và phát triển các 

mô hình kinh tế, kinh tế tập thể (tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, 

câu lạc bộ trang trại trẻ…). Định kỳ hàng năm tổ chức các buổi đối thoại, diễn 

đàn gặp gỡ giữa doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp với lãnh đạo các cơ 

quan quản lý Nhà nước để chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn, những thành tựu của 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số, công nghệ 

sinh học; công nghệ cao thân thiện với môi trường trong phát triển kinh tế - xã 

hội. 

- Triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Định kỳ 

hàng năm tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cho các đối tượng 

thanh niên. Kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng; Phối hợp 

với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiện thực hóa, thương mại các ý tưởng 

sáng tạo, đưa các sáng kiến, phát minh ứng dụng khoa học công nghệ vào thực 

tế tăng năng suất lao động, nâng cao giá trị sản phẩm; thúc đẩy các hoạt động 

khởi nghiệp sáng tạo. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến 

bộ khoa học công nghệ như: ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng công nghệ phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh; 

đổi mới công nghệ trong các ngành công nghiệp chủ đạo của tỉnh; ứng dụng 

khoa học công nghệ phục vụ phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên mạnh dạn ứng dụng 

kỹ thuât, công nghệ mới vào sản xuất để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, phù 

hợp với nhu cầu thị trường. 

- Hỗ trợ thanh niên tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, tham 

gia phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho 

thanh niên nông thôn. Phấn đấu mỗi huyện, thành Đoàn tham gia hỗ trợ đoàn 

viên, thanh niên tại ít nhất 01 xã triển khai Chương trình OCOP và có sản phẩm 

của thanh niên đạt chuẩn OCOP.  

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ thực hiện nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
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- Đẩy mạnh học tập và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới 

sáng tạo. 

- Tuyên truyền, vận động các nhà khoa học, trí thức trẻ tham gia cùng với 

các ngành nghiên cứu các vấn đề về chuyển đổi mô hình kinh tế, mô hình nông 

thôn mới, các cơ chế chính sách giảm nghèo; hệ thống chính trị; chính sách khoa 

học và công nghệ; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa; an ninh - trật tự, 

tâm lý dân cư, sắc tộc, tôn giáo và giáo dục; bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát 

triển nguồn nguyên liệu dược liệu đặc thù góp phần chung vào phát triển kinh 

tế-xã hội của tỉnh. 

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong đề xuất, phản biện, 

thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 14-

NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy 

mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời đề xuất, kiến nghị những cơ chế, 

chính sách liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. BCH Tỉnh Đoàn: 

- Triển khai, quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 

10/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 đến các cấp bộ Đoàn. 

- Giao Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện Kế hoạch: 

+ Hằng năm, đưa nội dung Kế hoạch này vào các chương trình hoạt động 

công tác Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong 

việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  

+ Chỉ đạo Ban Phong trào thanh thiếu nhi hằng năm tham mưu Kế hoạch 

cụ thể và phối hợp với các sở, ngành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế 

hoạch; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc 

triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

+ Chỉ đạo Ban Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội thường xuyên tuyên truyền 

các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên các trang thông tin điện tử, mạng xã 

hội của Tỉnh Đoàn và tài liệu sinh hoạt chi Đoàn hàng tháng. 

2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 

- Căn cứ nội dung kế hoạch của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, sự chỉ đạo 

của cấp ủy cùng cấp và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị xây dựng 

chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 
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10/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

- Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, tranh thủ sự ủng hộ 

của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội tạo nguồn lực tổ chức thực hiện Kế 

hoạch tại cơ sở. 

- Trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện, cần phát huy tinh thần chủ 

động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động, 

đảm bảo Kế hoạch đạt hiệu quả thiết thực theo các nội dung đề ra. 

- Định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả triển khai, thực hiện về Tỉnh 

Đoàn chung với báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và báo cáo 

chuyên đề khi có yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 

10/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Ban TG TWĐ;     

- TT Tỉnh ủy, LĐ UBND Tỉnh;  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- Sở KHCN; Sở NNPTNT (p/h); 

- Các đồng chí UV. BCH Tỉnh Đoàn 

- VP, các Ban Tỉnh Đoàn; 

- Tổng Đội TNXP tỉnh; 

- Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; 

- Lưu: VT, Ban PTTT’N. 

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 
 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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