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KẾ HOẠCH 

Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng  

nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 

33/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình 

MTQG tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành Chương trình công tác 

năm 2020 về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương 

trình NTM) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua 

“Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Kế hoạch 

tổng kết 10 năm), với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả và tác động của 10 năm (2010-

2020), 5 năm (2016-2020) và năm 2020 thực hiện Chương trình NTM, trong đó, 

tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học 

kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó đề xuất định 

hướng và giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025.  

- Tổng kết phải đảm bảo sát với nội dung Chương trình NTM và Phong 

trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

2. Yêu cầu 

- Tổng kết những kết quả đạt được, các mô hình điển hình, cách làm sáng 

tạo trong xây dựng NTM ở các địa phương và toàn tỉnh trong giai đoạn 2010-

2020, xác định được những hạn chế, đúc kết và chia sẻ kinh nghiệm triển khai 

thực hiện; đồng thời đề ra định hướng và giải pháp thực hiện Chương trình NTM 

giai đoạn 2021-2025. 

- Đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan kết quả các nội dung, 

công việc đạt được, bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế và nguyên 

nhân; đề xuất những cách làm mới để tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng 

Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 một cách thực chất, bền vững. 

Quảng Nam, ngày 19 tháng 10 năm 2020Số: 6122/KH-UBND
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II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

Đánh giá kết quả 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình NTM, kết 

hợp đánh giá 5 năm (2016-2020) và năm 2020, xây dựng định hướng, giải pháp 

Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025, trong đó cần tập trung các nội dung: 

1. Kết quả thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2010-2020:  

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Chương 

trình NTM; công tác quản lý, điều hành và tổ chức, bộ máy chỉ đạo, tham mưu 

thực hiện Chương trình NTM ở các cấp;… những thuận lợi, khó khăn trong quá 

trình triển khai, thực hiện; trong đó làm rõ những kết quả nổi bật của giai đoạn 

2016-2020 so với giai đoạn 2010-2015 (cơ chế chính sách, công tác chỉ đạo 

điều hành ở các cấp, huy động nguồn lực, sự hài lòng của người dân,...), nhất là 

những điểm mới, những nội dung có tính chất đột phá góp phần nâng cao chất 

lượng, đi vào chiều sâu của Chương trình NTM như: Xây dựng Khu dân cư 

NTM kiểu mẫu, thôn NTM, Chương trình OCOP... 

- Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động trong phát huy 

dân chủ, huy động nguồn lực và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ở cơ sở.  

- Tác động của Chương trình NTM, bao gồm: Tác động trực tiếp (đến 

kinh tế - xã hội, môi trường, tính bền vững, tới các đối tượng thụ hưởng,…) và 

tác động lan tỏa của Chương trình NTM, trong đó, tập trung đánh giá sâu sắc về 

sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới; kết quả phát 

huy vai trò chủ thể của người dân, thực hiện quy chế dân chủ trong quá trình 

triển khai, thực hiện Chương trình NTM ở cơ sở (dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra, dân thụ hưởng).  

- Những tồn tại, hạn chế trong 10 năm qua, trong đó đi sâu phân tích các 

nguyên nhân tồn tại, hạn chế chủ quan và giải pháp khắc phục. 

2. Hiệu quả của công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng 

nông thôn mới gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính 

trị và phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện Chương trình 

NTM. 

3. Bài học kinh nghiệm được rút ra qua 10 năm thực hiện và đề xuất, kiến 

nghị cần thiết để duy trì bền vững kết quả đạt được của Chương trình NTM. 

4. Tổng kết phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông 

thôn mới” và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện Phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai 

đoạn 2016-2020. 

5. Đề xuất định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện Chương trình NTM 

giai đoạn 2021-2025 và phương hướng kiện toàn bộ máy, tổ chức tham mưu, 

giúp việc Ban Chỉ đạo trong triển khai thực hiện Chương trình NTM ở các cấp 

trong giai đoạn 2021-2025. 

III. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
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                            (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến khai mạc lúc 07h30 ngày 04/12/2020 (Thứ 

Sáu). 

2. Địa điểm: Hội trường số 1 UBND tỉnh (địa chỉ: Số 62, đường Hùng 

Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 

3. Dự kiến thành phần, chủ trì Hội nghị 

a) Chủ trì Hội nghị:  

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình 

MTQG tỉnh. 

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các 

Chương trình MTQG tỉnh phụ trách Chương trình NTM. 

b) Thành phần dự Hội nghị: 

- Ở Trung ương: 

+ Đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nông nghiệp và 

PTNT); 

+ Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đứng điểm tỉnh Quảng Nam (Thứ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);  

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương. 

- Ở tỉnh:  

+ Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

+ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo các Chương trình MTQG tỉnh phụ trách Chương trình NTM; 

+ Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Xây dựng đảng Tỉnh 

ủy, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng 

HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh,  

+ Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ban 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

+ Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; các thành viên chuyên trách 

và kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

+ Các thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM và Đoàn thẩm tra các 

tiêu chí huyện NTM trên địa bàn tỉnh; 
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+ Một số doanh nghiệp, HTX, chủ thể có tham gia trong Chương trình 

NTM, Chương trình OCOP; một số tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong 

xây dựng NTM 10 năm qua. 

+ Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng 

Nam, Báo Nhân dân, Báo Nông thôn Ngày nay, Báo Nông nghiệp Việt Nam, đại 

diện các Báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Cổng thông tin điện tử NTM 

tỉnh. 

- Ở huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện):  

+ Đại diện Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 

các Chương trình MTQG cấp huyện hoặc Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban 

thường trực Ban Chỉ đạo phụ trách Chương trình NTM cấp huyện. 

+ Đại diện lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế, phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện và cán bộ chuyên trách 

Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện (04 người/huyện). 

- Ở xã: Chủ tịch UBND 200 xã triển khai thực hiện Chương trình NTM 

trên địa bàn tỉnh. 

- Ở thôn: Bí thư hoặc Trưởng thôn tiêu biểu nhất trên địa bàn cấp huyện 

(01 người/huyện). 

Tổng số người tham dự Hội nghị: dự kiến khoảng 560 người. 

V. CÁC BÁO CÁO THAM LUẬN  

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Nhiệm vụ và giải pháp cơ cấu lại nông 

nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững, hiệu quả 

gắn với xây dựng NTM. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương 

trình NTM trong 10 năm qua; giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Chương 

trình NTM trong giai đoạn 2021-2025. 

3. Sở Xây dựng: Kết quả trong việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy 

hoạch xây dựng NTM 10 năm qua; những tồn tại, hạn chế và giải pháp chỉ đạo 

rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030. 

 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Khai thác du lịch nông nghiệp nông 

thôn dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh: Thực 

trạng và giải pháp sau năm 2020. Tình hình và giải pháp nâng cao hoạt động của 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã trong thời gian đến. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và vận 

động cộng đồng dân cư thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn; những 

khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

thời gian đến. 



 

 

5 

6. Sở Nội vụ: Kết quả và hạn chế của bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo 

Chương trình MTQG các cấp thời gian qua; đề xuất định hướng và giải pháp 

thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020. 

7. UBND thị xã Điện Bàn: Kết quả và giải pháp thực hiện hiệu quả công 

tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thị xã thời gian 

đến; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. 

8. UBND thành phố Hội An: Kết quả và hạn chế của bộ máy giúp việc 

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG thành phố và xã thời gian qua; đề xuất định 

hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020. 

9. UBND huyện Nông Sơn: Báo cáo kết quả xây dựng “Khu dân cư NTM 

kiểu mẫu” tại địa phương; những bài học kinh nghiệm và các giải pháp để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trong thời gian 

đến; những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. 

10. UBND huyện Duy Xuyên: Kết quả xây dựng huyện NTM trong quá 

trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện; kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ quá trình 

vận động, chỉ đạo, điều hành trong xây dựng huyện NTM; mục tiêu, giải pháp 

xây dựng huyện NTM kiểu mẫu. 

11. UBND huyện Tiên Phước: Kết quả phát triển kinh tế vườn, nhà-vườn 

kiểu mẫu trong thời gian qua, gắn với xây dựng các khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu; phương hướng và giải pháp triển khai trong thời gian đến, gắn với xây 

dựng huyện miền núi đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM; các đề xuất, kiến nghị.  

12. UBND huyện Phú Ninh: Kết quả duy trì, nâng chuẩn huyện NTM; 

nhiệm vụ, giải pháp thời gian đến để hướng đến huyện NTM nâng cao, huyện 

NTM kiểu mẫu. 

13. UBND huyện Nam Trà My: Kết quả, kinh nghiệm trong công tác phát 

triển sản xuất, nhất là quản lý, khai thác có hiệu quả các loại cây dược liệu, phục 

vụ Chương trình giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

huyện; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; nhiệm vụ và giải 

pháp thực hiện thời gian đến. 

14. UBND huyện Thăng Bình: Kết quả thực hiện tích tụ, tập trung ruộng 

đất trên địa bàn huyện để sản xuất nông sản hàng hóa; những bài học kinh 

nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất; nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện trong thời gian đến; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề 

xuất. 

15. UBND huyện Đại Lộc: Kết quả trong việc đầu tư xây dựng nhóm tiêu 

chí cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM; những khó khăn, vướng mắc và kiến 

nghị, đề xuất; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thời gian đến. 
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16. UBND huyện Nam Giang: Kết quả thực hiện Chương trình NTM 

10 năm qua trên địa bàn; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; giải 

pháp, lộ trình để thực hiện mục tiêu “không còn huyện không có xã đạt chuẩn 

NTM”. 

17. UBND xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước: Kết quả nổi bật về hoạt 

động của Trung tâm Văn hóa - Thể  thao xã; công tác huy động xã hội hóa trong 

thực hiện xây dựng các thiết chế văn hoá thể thao cơ sở phục vụ nhu cầu, đời 

sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã; những khó khăn, vướng mắc; 

những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện; nhiệm vụ và giải 

pháp thực hiện trong thời gian đến để hướng đến xã NTM nâng cao. 

18. UBND xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc: Kết quả xây dựng đạt chuẩn xã 

NTM nâng cao; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; những bài học kinh 

nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao; nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện trong thời gian đến để đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. 

19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Kết quả thực hiện việc lấy ý 

kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh thời 

gian qua, những mặt được, mặt hạn chế; nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất, kiến nghị 

trong thời gian đến. 

20. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Kết quả thực hiện Cuộc vận động “xây 

dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu 

trên địa bàn tỉnh thời gian qua; nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất, kiến nghị thực hiện 

trong thời gian đến. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Từ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương đã giao cho Văn phòng 

Điều phối NTM tỉnh tại Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của 

UBND tỉnh. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Sở Tài chính thẩm định để tổ chức thực hiện (kể cả thẩm định 

điều chỉnh, bổ sung). 

2. Các nội dung chi khác phục vụ Hội nghị (quà tặng….) ngoài nội dung 

quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC và Thông tư số 08/2019/TT-BTC: 

Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm việc với Sở Tài chính tham mưu đề 

xuất cụ thể trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM 

tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung của 

Kế hoạch này; tham mưu phát hành Giấy mời và chuẩn bị các nội dung phát 

biểu khai mạc, bế mạc của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị.  

- Bố trí Hội trường và chuẩn bị tốt các điều kiện (âm thanh, ánh sáng) 

phục vụ Hội nghị; làm công tác điều hành tổ chức Hội nghị. 
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2. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể liên quan và 

UBND cấp huyện tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thực 

hiện Chương trình NTM (kết hợp tổng kết giai đoạn 2016-2020 và năm 2020). 

- Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể liên quan và 

UBND cấp huyện tham gia viết bài Kỷ yếu 10 năm (2010-2020) thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

theo các nội dung đề nghị của Ban Chỉ đạo tỉnh tại Công văn số 115/BCĐ-KTN 

ngày 05/8/2020 và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tại Công văn số 

105/VPĐPNTM-HCTH ngày 16/9/2020 về việc tham gia viết bài Kỷ yếu 10 

năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở đó hoàn chỉnh, biên tập và in Kỷ yếu để phát hành 

tại Hội nghị tổng kết 10 năm. 

- Tham mưu chuẩn bị nội dung, trang trí hội trường, maket, in ấn tài liệu, 

đĩa tuyên truyền và các nội dung liên quan khác để tổ chức Hội nghị. 

- Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam xây dựng phim tư 

liệu về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình NTM bảo đảm có chất lượng, 

bao quát tất cả các lĩnh vực trong Chương trình NTM để trình chiếu tại Hội 

nghị, đồng thời tuyên truyền cho giai đoạn sau năm 2020. 

- Hướng dẫn khen thưởng theo các quy định trong phong trào thi đua 

Chung sức xây dựng nông thôn mới. Tổng hợp hồ sơ tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng; thẩm định và lập thủ tục đề nghị khen thưởng gửi Sở Nội vụ (qua 

Ban Thi đua -  Khen thưởng tỉnh) để kiểm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét khen thưởng theo đúng quy định. 

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị theo đúng quy định; riêng đối với 

đề xuất tặng quà lưu niệm 10 năm xây dựng NTM cho đại biểu dự Hội nghị: 

Văn phòng Điều phối NTM làm việc cụ thể với Sở Tài chính để xem xét sự cần 

thiết, khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

3. Sở Nội vụ 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo tổng kết Phong trào thi đua 

“Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và đề 

xuất định hướng, giải pháp trong giai đoạn 2021-2025 (ban hành trước ngày 

15/11/2020, để in ấn phát hành trong tài liệu Hội nghị). 

 - Tiếp nhận hồ sơ do Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trình để thẩm định, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông 

thôn mới”. 

 - Công bố Quyết định tặng Huân Chương lao động hạng nhất của Chủ 

tịch nước cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Nam; Quyết định tặng Bằng khen 
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của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong Phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” và 

chủ trì thực hiện các nghi thức về thi đua, khen thưởng tại Hội nghị. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - 

Truyền hình Quảng Nam  

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa 
bàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thông tin tuyên truyền trước, 
trong và sau Hội nghị, trong đó chú ý chỉ đạo các Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tổ chức tuyên truyền kết quả 10 năm 

trong xây dựng NTM trên địa bàn cấp huyện để hướng đến tổng kết 10 năm cấp 

tỉnh; phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cung cấp các thông tin, tài liệu 

liên quan về Hội nghị cho các cơ quan báo, đài để đưa tin về Hội nghị. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng Điều phối NTM chuẩn bị phim tư liệu về kết quả 10 năm thực hiện 

Chương trình NTM để chiếu tại Hội nghị (thời gian khoảng 30 phút). Hoàn 

thành trước ngày 25/11/2020. 

- Báo Quảng Nam phát hành 01 kỳ có bài viết về kết quả 10 năm thực hiện 

Chương trình NTM trước ngày tổ chức Hội nghị 01 ngày để phát tại Hội nghị. 

5. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể  

- Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình NTM thuộc phạm vi 

quản lý chuyên ngành của cơ quan, đơn vị (số liệu đến hết tháng 9/2020, ước 

đến ngày 31/12/2020 và so sánh với mốc năm 2010 và năm 2015) và định 

hướng, giải pháp giai đoạn 2021-2025; báo cáo gửi về UBND tỉnh (qua Văn 

phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 10/11/2020 để có số liệu tổng hợp vào 

báo cáo chính của Hội nghị. Chú ý trong báo cáo phải đánh giá cụ thể vai trò của 

ngành mình trong việc hướng dẫn, chỉ đạo và chịu trách nhiệm các tiêu chí được 

UBND tỉnh phân công tạị Công văn số 466/UBND-KTN ngày 25/01/2017 và 

trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đứng điểm chỉ đạo tại địa phương. 

- Khẩn trương gửi bài viết xây dựng Kỷ yếu 10 năm về Ban Chỉ đạo tỉnh 

(qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) theo đúng thời gian quy định. 

- Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị (gửi về Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh theo địa chỉ Email: vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com trước ngày 

20/11/2020 để chuẩn bị tài liệu Hội nghị). 

6. Sở Tài chính 

Căn cứ dự toán kinh phí từ ngân sách trung ương trong Chương trình 

NTM do Văn phòng Điều phối NTM tỉnh lập để thẩm định điều chỉnh, bổ sung, 

làm cơ sở căn cứ thực hiện; thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ 

ngân sách tỉnh để thực hiện các nội dung thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh đảm 

bảo kịp thời, đúng quy định. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố   

mailto:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com


 

 

9 

- Cập nhập Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình NTM (số 

liệu đến hết tháng 9/2020, ước đến ngày 31/12/2020 và so sánh với mốc năm 

2010 và năm 2015) và định hướng, giải pháp giai đoạn 2021-2025; báo cáo gửi 

về UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 10/11/2020 để 

tổng hợp số liệu vào báo cáo chính của Hội nghị. 

- Tổ chức xét chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện 

phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới để đề xuất UBND tỉnh 

khen thưởng tại Hội nghị (theo hướng dẫn của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 

tại Công văn số 108/VPĐPNTM-KHNV ngày 25/9/2020). 

- Chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan khẩn trương gửi bài viết xây dựng 

Kỷ yếu 10 năm về Ban Chỉ đạo tỉnh theo đúng thời gian quy định. 

- Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị (gửi về Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh theo địa chỉ Email: vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com trước ngày 

20/11/2020 để chuẩn bị tài liệu Hội nghị). 

 (Đề cương báo cáo theo Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 09/5/2019 của 

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Đề cương này đã gửi cho các Sở, ngành và địa 

phương và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử NTM tỉnh tại địa chỉ: 

http://nongthonmoi.net/, mục văn bản). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Yêu cầu các Sở, Ban, 

ngành, Hội, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên BCĐ TW đứng điểm tỉnh QNam; 

- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; 

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

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

#ChuKyLanhDao 
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Phụ lục 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /10/2020 của UBND tỉnh) 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

TT Nội dung Thực hiện 

1 
Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu; thông qua Chương trình Hội nghị 
Văn phòng UBND tỉnh 

2 Phát biểu khai mạc Hội nghị 
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh 

3 

Thông qua Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm 

(2010-2020) thực hiện Chương trình NTM gắn 

với Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng 

nông thôn mới”. 

Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Chánh 

Văn phòng Điều phối 

NTM tỉnh 

4 
Phóng sự về kết quả 10 năm (2010-2020) thực 

hiện Chương trình NTM.  

Đài PTTH tỉnh Quảng 

Nam 

5 

Tham luận  

- Tham luận của các cơ quan, đơn vị của tỉnh. 

- Tham luận của các địa phương, các tập thể, cá 

nhân xuất sắc, các doanh nghiệp, HTX. 

Chủ trì Hội nghị điều hành 

tham luận 

6 Hội nghị thảo luận Đại biểu dự Hội nghị 

7 Phát biểu chỉ đạo của Trung ương Đại biểu Trung ương 

8 Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Đ/c Bí thư Tỉnh ủy 

9 

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua Chung sức xây dựng 

NTM 

Sở Nội vụ (Ban Thi đua – 

Khen thưởng tỉnh) 

10 Phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị  Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh 

11 Bế mạc Hội nghị Chủ trì Hội nghị 
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