
Chi bộ Trung tâm Khuyến nông thuộc vận động cán bộ, đảng viên và  
quần chúng tham gia xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh, 

tận tình phục vụ nhân dân 

-*- 

Với chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến 

lâm, khuyến diêm theo các chương trình, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt 

nhằm hướng dẫn, giúp đỡ nông, ngư dân, diêm dân nâng cao hiểu biết về chủ 

trương, chính sách pháp luật của nhà nước; nắm bắt và áp dụng các kiến thức, kỹ 

năng, khoa học kỹ thuật, quản lý mới trong sản xuất để góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông 

thôn trên địa bàn tỉnh.  

Trong những năm qua, Chi bộ Trung tâm Khuyến nông (trực thuộc Đảng bộ 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận) đã phối hợp với Thủ trưởng 

đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định. 

Hàng năm, đơn vị có xây dựng kế hoạch triển khai, phát động phong trào thi 

đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm trong năm; hưởng ứng phong trào thi 

đua “Dân vận khéo”;cấp ủy đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm quán 

triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; phân 

công lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dân vận, xây dựng các kế hoạch thực 

hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực 

hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý bằng việc xây dựng 

chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên trang thông tin điện tử với mục đích phục vụ, giải 

đáp những khó khăn, vướng mắc của nông ngư dân liên quan đến ngành, lĩnh vực 

quản lý và công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử, tại 

trụ sở làm việc; thường xuyên giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý 

kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ cho đội ngũ công chức, viên chức nhằm 

tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ viên chức thực hiện 

phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, 

“nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương 

châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. 

Trung tâm đã triển khai nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực; trong đó 

đặc biệt là triển khai các mô hình khuyến nông tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân 

tộc thiểu số nhằm góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, các chế độ 

chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động nghèo hoặc công tác tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, khu vực đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên làm việc tại cơ 

sở để kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cùng với nắm bắt tình hình, 

tâm tư, nguyện vọng, đời sống viên chức, người lao động và làm việc với các địa 

phương nhằm kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, chủ động xây dựng chương trình, 
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kế hoạch phát triển kinh tế cây trồng, vật nuôi đặc trưng cho từng xã, huyện, thị xã, 

thành phố phục vụ đời sống dân sinh. 

Từ 2015 - 2019, nhờ làm tốt công tác dân vận, Trung tâm Khuyến nông đã 

vận động, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện được trên 170 mô hình 

khuyến nông, 58 mô hình khuyến ngư, tổ chức hàng trăm lớp hội thảo, tập huấn 

chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông - ngư dân, phát hành chục ngàn tài liệu kỹ 

thuật, bản tin khuyến nông khuyến ngư và duy trì hoạt động trang Web Trung tâm 

với hàng triệu lượt truy cập. Trong các mô hình chú trọng thực hiện các mô hình 

phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia: Xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới có hiệu quả.Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã thực hiện được 01 đề tài 

khoa học và đạt nhiều giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận 

qua các năm.  

Với những kết quả đó, Trung tâm đã được Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh tặng 

Giấy khen (năm 2016, 2017, 2019) và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tặng 

Giấy khen (năm 2016); được Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tặng Bằng khen 

(năm 2017 và 2019); UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (năm 2019).Từ 2015 - 2019, Chi 

bộ đềuđược xếp loại trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Đồng 

thời, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng Chi bộ Trung 

tâmlà gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./. 

 


