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KẾ HOẠCH 

Phát động và tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp"  

ở nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Để việc xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM) đi vào thực chất, tạo được phong trào thi đua 

đến từng hộ gia đình, từng khu dân cư, từng thôn, UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch Phát động và tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" ở nông thôn 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện xây dựng KDCNTMKM đã đạt 

được nhiều kết quả nổi bật, đến nay đã có 68 thôn được công nhận đạt chuẩn 

KDCNTMKM, bước đầu đã hình thành được một số KDCNTMKM có diện mạo 

mới, được nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập, chia sẻ 

kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc xây dựng KDCNTMKM vẫn chưa đáp ứng được 

yêu cầu đề ra, diện mạo nhiều KDCNTMKM chưa được hình thành bài bản; 

đường làng, ngõ xóm, vườn tược, cảnh quan, môi trường nông thôn… chưa thật 

sự sạch, đẹp theo như Bộ tiêu chí KDCNTMKM; phong trào xây dựng 

KDCNTMKM chưa đi vào thực chất; công tác vận động, tuyên truyền để người 

dân tham gia còn hạn chế, ở một số nơi, nhân dân chưa hiểu hết được mục đích, 

ý nghĩa của việc xây dựng KDCNTMKM, thậm chí có nơi người dân chưa tham 

gia xây dựng KDCNTMKM, có nơi cán bộ làm thay người dân, một số thôn 

chưa ưu tiên kinh phí để hỗ trợ cho các nội dung như: Hỗ trợ xây dựng hàng rào 

xanh, trồng hoa, phát triển mô hình kinh tế vườn, vườn mẫu hoặc các nội dung 

khác về môi trường nông thôn. Do đó, để việc xây dựng KDCNTMKM đi vào 

thực chất, góp phần xây dựng nông thôn mới được bền vững, hiệu quả, UBND 

tỉnh phát động và tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" ở nông thôn 

nhằm tạo được phong trào thi đua đến từng thôn, từng khu dân cư, từng hộ gia 

đình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần cho người dân nông thôn. 

- Lựa chọn các thôn tiêu biểu, khu dân cư, hộ gia đình tiêu biểu nhất để 

các địa phương học tập, nhân rộng trong thời gian đến.  

2. Yêu cầu 

- Các ngành, các cấp phát động cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" ở 

nông thôn đến từng thôn, từng khu dân cư, từng hộ gia đình để người dân được 

biết và đăng ký tham gia, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi ở các địa phương. 
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- Đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, xã và các Hội, đoàn thể 

các cấp cần vào cuộc một cách quyết liệt nhất để phát huy cao vai trò chủ thể 

của người dân, xem đây là nhân tố quyết định của sự thành công trong quá trình 

xây dựng NTM, xây dựng KDCNTMKM. 

- Chú trọng phát động trong nhân dân các nội dung về tạo cảnh quan, môi 

trường ở các trục đường thôn, đường ngõ xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp"; xây dựng 

các mô hình kinh tế vườn; chỉnh trang, cải tạo vườn nhà; trồng hàng rào xanh; 

trồng hoa, cây xanh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. 

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các 

thôn và phối hợp các Hội, đoàn thể cùng tham gia phát động và đăng ký tham 

gia cuộc thi các cấp.  

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thôn và người dân triển 

khai thực hiện xuyên suốt trong quá trình tổ chức cuộc thi một cách khách quan, 

chính xác và trung thực; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả 

thiết thực. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI  

1. Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú ở các xã trên địa bàn tỉnh (không áp 

dụng hộ gia đình ở phường, thị trấn) có vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp. 

2. Các xã, thôn có các tuyến đường đẹp. 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI 

1. Hình thức, số lượng 

- Cấp xã: 

+ Phát động phong trào thi đua trong nhân dân và chọn tối đa 03 hộ gia 

đình có vườn đẹp và tối đa 03 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp để tham 

gia dự thi cấp huyện.  

+ Chọn 02 tuyến đường đẹp nhất để tham gia dự thi cấp huyện. 

- Cấp huyện: Trên cơ sở đề xuất của UBND xã, tổ chức cuộc thi cấp 

huyện, qua đó rà soát chọn tối đa 05 hộ gia đình có vườn đẹp, 05 hộ gia đình có 

tường rào - cổng ngõ đẹp và 05 tuyến đường đẹp cấp huyện để tham gia dự thi 

cấp tỉnh. 

- Cấp tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện, Ban Tổ chức cuộc 

thi cấp tỉnh họp xét tặng thưởng (kiểm tra hình ảnh và đi kiểm tra thực tế, nếu 

cần). 

2. Nội dung thi 

- Hộ gia đình có vườn đẹp. 

- Hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp. 

- Xã, thôn có tuyến đường đẹp. 

IV. THỜI GIAN THI, THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

1. Thời gian thi: Trong năm 2020. 
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- Thi cấp huyện: Từ khi Kế hoạch này được ban hành đến trước thời gian 

UBND cấp huyện nộp hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh. 

- Thi cấp tỉnh:  

+ Thời gian UBND cấp huyện đăng ký và nộp hồ sơ tham gia dự thi về 

UBND tỉnh (nộp qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh): Trước ngày 30/6/2020. 

+ Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trong quý III năm 2020. Giao Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh tham mưu Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ban hành kế hoạch 

chi tiết để thực hiện, hoàn thành cuộc thi trước ngày 30/9/2020 để tổ chức đánh 

giá, nhân rộng sau năm 2020. 

2. Thành phần hồ sơ 

- Tờ trình (bản chính) đăng ký tham gia dự thi của UBND cấp huyện, kèm 

theo danh sách các hộ gia đình có vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp, các xã, 

thôn có các tuyến đường đẹp (nêu rõ điểm đầu, điểm cuối của tuyến đường; 

thuộc thôn, khu dân cư, xã). 

- Hình ảnh hoặc phim về vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp, đường đẹp 

của từng hộ gia đình, của xã, thôn đề nghị dự thi (hình ảnh hoặc phim được 

chụp, quay trong vòng 30 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ về tỉnh).  

Riêng đối với hộ gia đình tham gia dự thi vườn đẹp, thành phần hồ sơ 

ngoài các nội dung trên kèm theo bản vẽ sơ bộ về quy hoạch - thiết kế của vườn 

(trên giấy A3) và báo cáo thuyết minh gắn gọn (không quá 03 trang giấy A4) về 

quá trình sản xuất, hiệu quả, thu nhập của vườn trong 01 năm gần nhất, kể từ 

năm dự thi. 

V. TIÊU CHÍ, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CHẤM THI  

Hội đồng chấm thi tổ chức họp để xem xét hình ảnh hoặc phim về đường 

đẹp và vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp của từng địa phương và từng hộ gia 

đình tham gia dự thi và bản vẽ, báo cáo thuyết minh đối với vườn đẹp, trên cơ sở 

đó Hội đồng chấm thi sẽ đánh giá, cho số điểm theo từng nội dung thi để xét 

tặng thưởng (chấm thi theo phương pháp trực quan, so sánh, tổng hợp kết quả 

theo điểm của các thành viên Hội đồng chấm thi. Việc đánh giá kết quả sẽ căn 

cứ điểm bình quân của các thành viên Hội đồng chấm thi). 

1. Vườn đẹp 

- Diện tích vườn rộng từ 500 m2 trở lên, đang sản xuất; nông sản sản xuất 

tại vườn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; ưu tiên xét chọn tặng thưởng đối 

với vườn có cả 03 nội dung: Vườn - Ao - Chuồng (VAC). 

- Vườn có bản vẽ sơ bộ về quy hoạch - thiết kế và thực hiện đúng bản vẽ 

quy hoạch - thiết kế đã đề ra. 

- Trong vườn có hệ thống tưới, tiêu khoa học và có áp dụng ít nhất một 

trong các ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thu hoạch, bảo 

quản, chế biến. Trường hợp trong vườn có chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo 

đúng quy cách kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường (có sử dụng bể biogas hoặc 

chế phẩm sinh học,…). 
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- Tổng diện tích đất vườn còn lại (sau khi bố trí chuồng trại chăn nuôi, ao 

thả cá, sử dụng cho mục đích cần thiết khác, nếu có) được trồng các loại cây do 

ngành nông nghiệp khuyến khích, phù hợp với quy hoạch vùng sản xuất của địa 

phương để tăng thu nhập: 50% đối với các hộ thuộc huyện miền núi cao và 80% 

đối với các hộ thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại. 

- Vườn sắp xếp, bố trí khoa học, bảo đảm cảnh quan sạch, đẹp, không ô 

nhiễm môi trường; không có cây tạp trong vườn. 

- Vườn có tạo thu nhập cho hộ. Thu nhập càng cao trong năm thì ưu tiên 

khi xét chọn tặng thưởng. 

2. Tường rào - cổng ngõ đẹp  

- Tường rào bằng cây xanh, được cắt tỉa gọn gàng hoặc tường rào khác 

được phủ cây xanh, trồng hoa hoặc tường rào xếp đá. Đối với tường rào bằng bê 

tông - xi măng ưu tiên xét chọn tường rào có vẽ tranh bích họa khi xét tặng 

thưởng.  

- Tường rào có quy mô về chiều dài, tỷ lệ phủ cây xanh hoặc xếp đá của 

tường rào càng nhiều thì số điểm càng cao khi xét chọn tặng thưởng.  

- Cổng ngõ được xây dựng, cải tạo sạch đẹp, hài hòa cảnh quan làng quê. 

Ưu tiên xem xét số điểm cao đối với cổng ngõ bằng cây xanh, có quy mô, đẹp. 

- Tường rào - cổng ngõ đẹp kết hợp với nhà đẹp sẽ ưu tiên khi xét tặng 

thưởng. 

3. Đường đẹp 

- Là đường xã, đường thôn hoặc đường ngõ, xóm (đường xã phải bê tông 

hoặc nhựa hóa; đường thôn phải bê tông hóa/nhựa hóa hoặc lót đá, lót gạch và 

đường ngõ xóm phải bê tông hóa hoặc lót đá, lót gạch): Đường bảo đảm quy 

chuẩn tối thiểu theo quy định đối với tiêu chí giao thông tại Quyết định số 

756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 và Điều 4 Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 

15/5/2017 của UBND tỉnh. 

- Chiều dài tuyến đường dự thi tối thiểu 500 m đối với tuyến đường xã, 

đường thôn và tối thiểu 100 m đối với đường ngõ, xóm. Đường đẹp dự thi càng 

dài thì sẽ ưu tiên khi xét khen thưởng. 

- Mặt đường sạch, không lầy lội và đảm bảo không ứ đọng nước vào mùa 

mưa; cắm mốc đầy đủ hành lang đường theo quy hoạch NTM được duyệt, có 

biển báo giao thông (đối với đường xã, đường thôn). 

- Có trồng hoa, có cây xanh bóng mát trên tuyến đường theo quy chuẩn 

quy định (cây cách cây tối đa 10m); dây điện, dây viễn thông được bó gọn gàng, 

thẩm mỹ; không có trụ điện giữa đường; có hệ thống điện chiếu sáng. 

- Ưu tiên xét chọn khen thưởng đối với tuyến đường có 03 nội dung: Có 

một số tường rào - cổng ngõ đẹp trên tuyến, có một số vườn đẹp trên tuyến và 

đường đẹp. 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG THI CẤP TỈNH 
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1. Giải nhất  

- 01 giải nhất cho hộ gia đình có vườn đẹp và 01 giải nhất cho hộ gia đình 

có tường rào - cổng ngõ đẹp: Cúp, giấy công nhận đạt giải nhất của Trưởng Ban 

Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng 20 triệu đồng. 

- 01 giải nhất cho đường đẹp: Cúp, giấy công nhận đạt giải nhất của 

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng 120 triệu đồng. 

2. Giải nhì  

- 02 giải nhì cho hộ gia đình có vườn đẹp và 02 giải nhì cho hộ gia đình 

có tường rào - cổng ngõ đẹp: Giấy công nhận đạt giải nhì của Trưởng Ban Tổ 

chức cuộc thi và tiền thưởng 14 triệu đồng (không quá 70% so với giải nhất). 

- 02 giải nhì cho đường đẹp: Giấy công nhận đạt giải nhì của Trưởng Ban 

Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng 80 triệu đồng (không quá 70% so với giải nhất). 

3. Giải ba  

- 03 giải ba cho hộ gia đình có vườn đẹp và 03 giải ba cho hộ gia đình có 

tường rào - cổng ngõ đẹp: Giấy công nhận đạt giải ba của Trưởng Ban Tổ chức 

cuộc thi và tiền thưởng 10 triệu đồng (không quá 50% so với giải nhất). 

- 03 giải ba cho đường đẹp: Giấy công nhận đạt giải ba của Trưởng Ban 

Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng 60 triệu đồng (không quá 50% so với giải nhất). 

4. Giải khuyến khích  

- Vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp: 15 giải khuyến khích cho hộ gia 

đình có vườn đẹp và 15 giải khuyến khích cho hộ gia đình có tường rào - cổng 

ngõ đẹp, được Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giấy công nhận đạt giải khuyến 

khích và tiền thưởng 05 triệu đồng (không quá 30% so với giải nhất và không 

quá 50% số lượng hộ gia đình tham gia dự thi) 

- Đường đẹp: 15 giải khuyến khích cho xã, thôn có đường đẹp, được 

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giấy công nhận đạt giải khuyến khích và tiền 

thưởng 30 triệu đồng (không quá 30% so với giải nhất và không quá 50% số 

lượng đơn vị tham gia dự thi). 

Tổng các giải thưởng cho các hộ gia đình, thôn, xã đạt giải thi cấp tỉnh là 

1.216 triệu đồng (Một tỷ, hai trăm mười sáu triệu đồng), chi từ ngân sách tỉnh 

(kinh phí sự nghiệp). 

* Ghi chú: Thôn đạt giải khuyến khích "Thôn có đường giao thông, 

đường hoa đẹp nhất" theo Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của 

UBND tỉnh và đạt giải đường đẹp tại Kế hoạch này thì chỉ được nhận giải 

thưởng cao nhất, thôn xếp liền kề sẽ được xét nhận giải.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ 

chức thực hiện cuộc thi bảo đảm hiệu quả. Trên cơ sở đó tổng kết và tham mưu 
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UBND tỉnh nhân rộng giai đoạn sau năm 2020, tạo thành phong trào thi đua 

xuyên suốt để người dân hưởng ứng tham gia.  

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi và tham mưu 

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Hội đồng chấm thi (lồng ghép, tích hợp 

vào Kế hoạch, thời gian tổ chức cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu tại Kế 

hoạch 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh để tổ chức đồng bộ; 

theo đó, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng chấm thi để tổ chức cho cả 02 

cuộc thi: Thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại Kế hoạch 4844/KH-UBND và thi 

“Vườn - Tường - Đường đẹp” tại Kế hoạch này). 

- Tham mưu Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tặng thưởng cho các 

đối tượng đạt giải tại cuộc thi cấp tỉnh theo Kế hoạch này. 

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn 

thể các cấp 

- Tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức 

trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi này. Đồng thời, lồng ghép 

tuyên truyền các nội dung của cuộc thi để địa phương và nhân dân được biết và 

tích cực tham gia. 

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Hội, đoàn thể các cấp hỗ trợ, giúp đỡ 

người dân, các thôn, các xã đăng ký tham gia cuộc thi bằng các việc làm thiết 

thực, hiệu quả. 

3. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, các 

cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh 

Có kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này 

để các địa phương và nhân dân biết, đồng thuận tham gia; thường xuyên thông 

tin tuyên truyền những xã, thôn, hộ gia đình làm tốt để nhân rộng.   

4. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí qua Văn phòng Điều phối NTM 

tỉnh để triển khai thực hiện cuộc thi cấp tỉnh theo các nội dung thi, giải thưởng 

tại Kế hoạch này. 

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức 

cuộc thi cấp huyện đạt hiệu quả, chất lượng và xét chọn đối tượng để tham gia 

dự thi cấp tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền các nội dung 

của cuộc thi để các Hội, đoàn thể, các xã, thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn 

biết, hưởng ứng, tích cực tham gia. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các thôn, hộ gia đình lập hồ sơ đầy đủ, bảo 

đảm tính chính xác, khách quan, công bằng để tham gia cuộc thi các cấp có chất 

lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn. Bố 

trí kinh phí để thực hiện và khen thưởng cho cuộc thi cấp huyện. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo TW; VPĐPNTM TW; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMT TQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo Quảng Nam; các cơ quan thông tấn 

báo chí đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Huyện, thị, thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (sao gửi Văn 

phòng Điều phối NTM cấp huyện, UBND các xã); 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN (Tâm). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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