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KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

“Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025
(kèm theo Quyết định số  #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh  tháng 8 năm 2022 

của UBND tỉnh Quảng Nam)

Qua 10 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức 
xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các 
phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa 
sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của 
các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đã 
chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-
TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức 
thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai 
đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào 
thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 
(gọi tắt là Phong trào thi đua), với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện 
thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn 
mới, nhất là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân 
và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu 
của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 
2025.

b) Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các 
mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh 
về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, 
ngân sách tỉnh; tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ, huy 
động, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

- Đối với cấp xã
+ Xã nông thôn mới: Phấn đấu cuối năm 2025 có thêm ít nhất 42 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, đồng thời duy trì, nâng chuẩn cho 113 xã đã đạt chuẩn nông thôn 
mới giai đoạn 2016-2020 theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 để nâng tổng 
số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên ít nhất 155 xã/194 xã, chiếm tỷ lệ 80%. 
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+ Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trên 17,5 
tiêu chí/xã (trong đó: Khu vực miền núi cao: Bình quân 15,5 tiêu chí/xã; khu vực 
miền núi thấp: Bình quân 18,5 tiêu chí tiêu chí/xã; khu vực đồng bằng: Bình quân 
19 tiêu chí tiêu chí/xã). Không còn huyện không có xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí.

+ Xã nông thôn mới nâng cao: Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục 
xây dựng nông thôn mới nâng cao; đến cuối năm 2025, có thêm ít nhất 58 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng thời duy trì 06 xã đã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao để nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 
2021-2025 lên ít nhất 64 xã, chiếm tỷ lệ ít nhất 40%. 

+ Xã nông thôn mới kiểu mẫu: Tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu 
mẫu đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao; đến cuối năm 2025, có thêm ít nhất 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 
đồng thời duy trì 01 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu để nâng tổng số xã 
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 lên ít nhất 16 xã, chiếm 
tỷ lệ 10%. 

- Đối với cấp huyện
+ Đối với huyện nông thôn mới: Phấn đấu đến cuối năm 2025 có thêm ít nhất 

03-04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới lên ít nhất 08-09 đơn vị cấp 
huyện;

+ Đối với huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu: 
Đến cuối năm 2025, có 02-03 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, 
huyện nông thôn mới kiểu mẫu;

+ Thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu 
có thêm 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2023-2024.

- Đối với thôn
Triển khai thực hiện 320 thôn mới trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời tiếp 

tiếp tục duy trì, nâng chuẩn 172 thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-
2020 và chỉ đạo, hỗ trợ 171 thôn đã hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa đạt 
chuẩn tiếp tục thực hiện để đạt theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai 
đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tổng số thôn đạt chuẩn thôn nông 
thôn mới kiểu mẫu đạt tỷ lệ ít nhất 60%, trong đó miền núi đạt ít nhất 50% số thôn 
đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Yêu cầu
a) Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong 

các phong trào thi đua của tỉnh và hoạt động của cụm, khối thi đua giai đoạn 2021 
- 2025; đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm 
vụ chính trị và bình xét thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
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b) Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, 
với nội dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thực chất tránh 
chạy theo thành tích và phù hợp với thực tiễn; gắn Phong trào thi đua với Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tránh 
trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, 
sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, các tầng lớp Nhân dân 
và huy động, tập trung được nguồn lực của nhà nước, của tỉnh cũng như toàn xã 
hội. 

c) Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các thôn, xã, huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thị xã, thành 
phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải thực chất, công khai, minh 
bạch, khách quan, tránh chạy theo thành tích để tạo động lực thúc đẩy Phong trào 
thi đua phát triển. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng 
tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

d) Đến năm 2023 tiến hành sơ kết, năm 2025 tiến hành tổng kết: Các cơ quan, 
đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua, biểu dương, khen 
thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, 
kinh nghiệm hay, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trước khi UBND tỉnh tiến hành sơ kết, tổng 
kết.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, hội,

đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời 
và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung xây dựng, ban hành, 
tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng nông thôn mới.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi 
mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong 
đó chú trọng:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025 phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương; tùy điều kiện, quy 
định tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để xét tặng Phong trào thi đua ở cấp huyện.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Sở, ban, 
ngành, hội, đoàn thể tỉnh trong triển khai, thực hiện Phong trào thi đua.

- Huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện và nước ngoài tích 
cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa 
xây dựng nông thôn mới.

- Tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng 
lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Cấp huyện, cấp xã, cấp thôn phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng theo kế 
hoạch, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới.
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 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các 
cấp tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân 
dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực 
hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của Phong trào 
thi đua. Tham gia thực hiện tốt các phong trào: “Xây dựng gia đình 5 không 3 
sạch”; “Sạch từ nhà ra ngõ”; “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ 
xóm văn minh”; “Sạch đường, tốt ruộng”; “Giỏ rác đồng ruộng”, “Sáng, xanh, 
sạch, đẹp”; “4 có” đối với xã (có sản phẩm đặc trưng - có khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu - có tuyến đường hoa - có cổng chào ” và “3 có” đối với khu dân 
cư (có vườn xanh - có nhà sạch - có ngõ đẹp); phong trào trồng cây xanh, trồng 
hoa, vẽ bích họa trên các tuyến đường; “Làng quê không rác thải”, “Đường hoa 
thay cỏ dại”; “Đường tự quản bảo vệ môi trường”; “Việc làng - đất vàng cũng 
hiến”, “Hiến đất - mất một được hai”; phong trào “Dân vận khéo”; “Tuổi trẻ chung 
tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tình nguyện”; “Tiếng kẻng an ninh”, 
“Tuyến đường tự quản”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, “Tuổi cao gương sáng”, “Điểm sáng 
biên giới”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu vực biên giới”, “Toàn dân tham 
gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”, 
“Cánh đồng mẫu lớn có sự liên kết 04 nhà”, Thanh niên, Quân đội, Nông dân, Hội 
Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy 
khởi nghiệp sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới … góp phần thực hiện tốt 
Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

4. Các đơn vị, doanh nghiệp trong cụm, khối thi đua căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; các 
doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm của ngành nông nghiệp; vận động các tổ chức, cá nhân 
tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua; ưu tiên huy động nguồn lực hỗ trợ đỡ đầu 
các xã trong xây dựng nông thôn mới.

5. Các xã căn cứ vào thực tiễn của địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức 
thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy tiềm năng, 
lợi thế của địa phương để tổ chức các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả 
nhằm nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho người dân. Tuyên truyền vận động 
Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng với vai trò là 
chủ thể trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, huy động cả hệ thống 
chính trị vào cuộc, phân công cán bộ bám sát cơ sở hướng dẫn, động viên, hỗ trợ 
người dân thực hiện các nội dung, công trình phần việc; huy động mọi nguồn lực 
để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, 
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nhiệm vụ và đối tượng cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua 
trong giai đoạn mới với nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn, biện pháp cụ thể, tránh hình 
thức, lãng phí; chú trọng chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng cách làm 
hay, mô hình mới, hiệu quả; tổ chức sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua theo đúng 
tiến độ. Có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ 
về nhận thức “xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có 
điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, Phong trào thi đua bảo đảm thực 
chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng 
thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của người dân nông thôn, qua đó tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Phong 
trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ 
đạo các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các 
chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, 
biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, 
các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua.

IV. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA, HÌNH THỨC VÀ TIÊU 
CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng, tiêu chí thi đua
a) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ban, ngành, 

hội, đoàn thể tỉnh
- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ của thành viên Ban 

Chỉ đạo tỉnh trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025 theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; có chương 
trình hành động, kế hoạch cụ thể của ngành mình hoặc tham mưu UBND tỉnh ban 
hành chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới do 
ngành phụ trách theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND 
tỉnh;

- Nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho 
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây 
dựng nông thôn mới. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 
chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, 
người dân thực hiện phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về 
xây dựng nông thôn mới, tổ chức tốt công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người 
dân về xây dựng nông thôn mới đảm bảo hiệu quả, thực chất;

- Chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương cấp huyện, cấp xã được phân công đứng 
điểm trong xây dựng nông thôn mới theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. 
Tiếp tục đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ và kết quả cụ thể) đối với 
địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

b) Đối với cấp huyện
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- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
kiểu mẫu, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và là 
đơn vị tiêu biểu trong Phong trào thi đua của tỉnh;

- Các huyện, thị xã, thành phố trên không nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc 
chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;

- Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn cho 
Ban Chỉ đạo tỉnh đúng thời gian quy định.

c) Đối với xã
- Đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và là xã tiêu biểu trong 

phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố; không nợ đọng 
xây dựng cơ bản thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn;

- Đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và là xã có kết quả nâng cao chất lượng 
tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật; không nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc 
chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

d) Đối với thôn
Thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2022-

2025 (kể cả thôn duy trì, nâng chuẩn) theo quy định của UBND tỉnh và là thôn 
tiêu biểu trong các thôn đã đạt chuẩn về Bộ tiêu chí này.

đ) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã
- Có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới và 

được cấp có thẩm quyền ghi nhận;
- Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; bảo tồn và phát triển ngành nghề 

truyền thống của địa phương, có nhiều sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao 
trở lên; phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết được nhiều việc 
làm cho người dân trên địa bàn nông thôn.

e) Đối với cá nhân
- Cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên báo, đài ... nỗ lực bám sát cơ sở, 

có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban 
hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế, chính sách, 
hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới;

- Người lao động (nông dân, công nhân...), thành viên hợp tác xã tích cực 
hưởng ứng, tham gia Phong trào thi đua với những việc làm thiết thực (đóng góp 
tiền của, công sức, đất đai...) hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu 
quả, có phát minh, sáng chế trong lao động, sản xuất góp phần vào việc xây dựng 
nông thôn mới.

g) Đối tượng khác 
Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các Trường Đại học, 

cao đẳng, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các gia đình, cá nhân trong 
và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài... có nhiều đóng góp về 
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công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao 
và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng
a) Hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao động;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Giấy khen.
b) Tiêu chuẩn khen thưởng
Căn cứ thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức 

xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, việc xét khen thưởng cho các 
tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về thi đua khen thưởng.

V. TIẾN ĐỘ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh (cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới):

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 
UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong 
phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" trong năm 
2022; tham mưu sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 2023 và tổng kết 
Phong trào thi đua vào năm 2025.

- Phối hợp với Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh) tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết hợp việc kiểm tra, giám sát kế 
hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua với các chương trình, kế hoạch kiểm 
tra, giám sát, thẩm định chương trình xây dựng nông thôn mới hàng năm, định kỳ, 
chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể 
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chịu 
trách nhiệm tổ chức triển khai phong trào thi đua trong năm 2022 đảm bảo nội 
dung, chất lượng và tiến độ. Tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 
2023 và tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham 
gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên 
tiến trong phạm vi toàn tỉnh.
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- Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên 
trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền Phong trào thi đua và các gương 
điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua. 

- Hàng năm, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Sở 
Nội vụ để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính 
phủ.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hàng năm tổ chức các đoàn kiểm 
tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Phong trào thi đua.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ 
đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 cùng cấp thống 
nhất các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua giai đoạn 
2021 - 2025.

5. Sở Nội vụ
- Hàng năm tổng hợp nhu cầu kinh phí kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết 

Phong trào thi đua đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới của tỉnh tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí 
kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này từ nguồn kinh phí Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng 
Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh triển khai, đôn đốc 
việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần 
điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, Sở Nội vụ phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 
xem xét, quyết định./.    
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