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THÔNG BÁO  

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp về 

cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - 

Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 

Ngày 24/8/2021, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh 

Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp để nghe Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh báo cáo về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021 (gọi tắt là 

cuộc thi). Tham dự họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Tổ 

chức cuộc thi: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu Chiến 

binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh. 

Sau khi nghe Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ 

triển khai tổ chức cuộc thi ở các cấp và ý kiến tham gia của đại biểu dự họp, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi kết luận: 

Cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” 

năm 2021 là cuộc thi có tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc, phản ánh thành quả 

xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhằm tôn vinh những thôn 

và hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu; 

từ những mô hình này sẽ giới thiệu để các địa phương khác tham quan, học tập, 

làm tiền đề để phát triển du lịch cộng đồng sau này. Do đó, đề nghị các thành 

viên Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng chấm thi, các Sở, ngành liên quan, các 

thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và 

các địa phương cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đề nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành 

viên dự họp để rà soát, xác định trọng tâm trong từng nhóm nội dung thi (Khu 

dân cư NTM kiểu mẫu; vườn, tường; đường đẹp) tham mưu Ban Tổ chức cuộc 

thi chỉ đạo, tổ chức cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, 

hình thức, trong đó cần chú ý điều chỉnh thể lệ cuộc thi một cách linh động, trên 

tinh thần gọn về thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo không bỏ sót các yêu 

cầu, tiêu chí đặt ra, nghiên cứu sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức chấm thi 

cấp tỉnh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; đề xuất mẫu mã 

cúp tặng thưởng đảm bảo phù hợp, mang tính đặc trưng, trên cơ sở lấy ý kiến 

góp ý của các thành viên Ban Tổ chức; sau khi kết thúc cuộc thi đề xuất xây 

dựng tập san, kỷ yếu hoặc lưu giữ hồ sơ, dữ liệu dự thi, phim ảnh bằng công 
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nghệ thông tin để làm tư liệu đưa vào khai thác du lịch cộng đồng. Đôn đốc, đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành cuộc thi các cấp trong năm 2021. 

Yêu cầu 100% UBND huyện, thị xã, thành phố đều tham gia đủ các nội 

dung của cuộc thi, làm cơ sở đánh giá, xét thi đua trong phong trào thi đua 

“Quảng Nam chung sức xây dựng NTM” và đánh giá trong việc hoàn thành 

nhiệm vụ của địa phương. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, cung cấp 

danh sách các địa phương không tham gia thi (nếu có) cho Sở Nội vụ để đánh 

giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với 

các tập thể, cá nhân có liên quan. 

Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, các đồng chí thành 

viên Hội đồng chấm thi tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hỗ trợ các địa 

phương tham gia thi; đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG 

xây dựng NTM tỉnh tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương 

được phân công đứng điểm tổ chức thi cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh; 

trường hợp địa phương được phân công đứng điểm không tham gia thi thì đồng 

chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đứng điểm địa phương chịu trách nhiệm trước 

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.  

2. Xác định công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi là nhiệm vụ 

quan trọng để các địa phương và người dân hưởng ứng tham gia thi. Do đó, đề 

nghị các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi, 

trong đó cần tận dụng tối đa các kênh thông tin như: Trên sóng Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh 

xã, Cổng thông tin điện tử (của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị), kể cả tuyên 

truyền qua zalo, facebook, tổng đài 1022, Smart Quảng Nam, báo chí Trung 

ương và địa phương, kể cả nghiên cứu kết nối với Đài Truyền hình Việt Nam,… 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể về cuộc thi. 

Đề nghị các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc thi đến toàn thể hội viên, hỗ trợ, giúp đỡ 

các hội viên, các thôn đăng ký tham gia cuộc thi bằng những việc làm thiết thực, 

tạo phong trào thi đua sôi nổi.  

3. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam hướng dẫn, hỗ trợ các địa 

phương trong việc xây dựng các phim, clip, hình ảnh tham gia thi. Đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thông tin và 

Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ 

các xã xây dựng phóng sự, hình ảnh hoặc phim dự thi đảm bảo chất lượng; chỉ 

đạo UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến điều lệ thi trên Đài Truyền 

thanh xã và hệ thống loa ở các thôn để người dân biết và tích cực tham gia thi 

(tăng cường thời gian để phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung thi, điều lệ thi 

trên Đài Truyền thanh xã, một tuần ít nhất 2-3 lần đến khi hết thời gian thi cấp 

huyện). 
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 Đề nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cung cấp các thông tin về cuộc 

thi cho các cơ quan thông tấn báo chí để phối hợp tuyên truyền, nhất là các cơ 

quan báo chí của Trung ương đóng tại địa phương; nghiên cứu soạn thảo 01 bài 

tuyên truyền về cuộc thi để cung cấp cho các cơ quan truyền thông và UBND 

các xã để tuyên truyền trên Đài Truyền thanh xã, đồng thời đưa các nội dung, thể 

lệ, hình ảnh, phim tham gia thi lên Cổng Thông tin điện tử nông thôn mới tỉnh 

(tại pano cuộc thi vườn - tường đường đẹp, khu dân cư NTM kiểu mẫu). 

4. Sau khi cuộc thi kết thúc, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để làm cơ 

sở tiếp tục tổ chức cuộc thi trong những năm đến nhằm phát huy kết quả đạt 

được trong xây dựng NTM, đồng thời hướng đến tổ chức cuộc thi ở cấp độ cấp 

xã, cấp huyện. Đồng thời, sau cuộc thi, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để 

duy trì, nhân rộng các mô hình này nhằm tạo động lực để các địa phương tiếp tục 

tham gia nhiều hơn, tạo phong trào thi đua rộng khắp.  

5. Giải quyết các kiến nghị, đề xuất 

- Về thời gian tổ chức cuộc thi: UBND cấp huyện chủ động tổ chức cuộc 

thi ở cấp mình cho phù hợp. Riêng thời gian thi cấp tỉnh, thống nhất điều chỉnh 

biên độ thời gian để phù hợp với điều kiện về thời tiết, diễn biến dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh theo hướng: Thống nhất hạn cuối nhận hồ sơ thi cấp tỉnh trước 

16h30 ngày 15/10/2021 (kéo dài thời hạn nhận hồ sơ 15 ngày so với điều lệ thi 

đã ban hành), khuyến khích các địa phương gửi hồ sơ thi tỉnh trước thời gian 

nêu trên để phục vụ công tác tuyên truyền, chấm chọn thực tế (bắt đầu nhận hồ 

sơ thi cấp tỉnh từ ngày 15/9/2021 đến hết thời gian nhận hồ sơ nêu trên). 

- Về tổ chức thi cấp huyện ở các địa phương bị ảnh hưởng của dịch 

Covid-19: Trường hợp do tình hình Covid-19 diễn biến kéo dài, địa phương phải 

cách ly theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg không thể tổ chức cuộc thi 

cấp huyện theo thời gian quy định thì UBND cấp huyện thành lập Hội đồng 

chấm thi ở cấp huyện để họp xét và chọn các thôn, hộ gia đình để đăng ký tham 

gia dự thi cấp tỉnh theo các chỉ tiêu trong thể lệ thi. 

- Về kinh phí tổ chức thi: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh được linh động 

điều chỉnh nội dung, dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi để đảm bảo sát với yêu 

cầu thực tế và tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong tổng kinh phí 

được UBND tỉnh giao trong công tác tổ chức thi, đảm bảo hiệu quả, không bổ 

sung thêm kinh phí. Ưu tiên kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền về 

cuộc thi. 

- Về số lượng hồ sơ dự thi theo chỉ tiêu quy định: Thống nhất chủ trương, 

trường hợp đến hết thời gian nhận hồ sơ thi cấp tỉnh nhưng số lượng hồ sơ dự thi 

của một số địa phương không đủ số lượng, chỉ tiêu quy định tại thể lệ thi thì Hội 

đồng chấm thi cấp tỉnh được nhận thêm hồ sơ của các huyện khác để đủ số 

lượng, chỉ tiêu quy định tại thể lệ thi. Ưu tiên nhận hồ sơ của các địa phương gửi 

trước (các huyện nên chỉ đạo lập hồ sơ dự thi cao hơn số lượng quy định để có 

thể nộp dự thi thay cho chỉ tiêu của địa phương khác không đủ số lượng).  
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Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn; đề 

nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên 

quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; 

- Các thành viên: Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, 

BTC cuộc thi, Hội đồng chấm thi cấp tỉnh; 

- Huyện, Thị, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam; 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên 

địa bàn tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu VT, TH, KTTH, KTN (Tâm).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

daky] 
 

 
Lê Ngọc Quảng 
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