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Nam  
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Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn 

thể ở tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Chi nhánh, Văn phòng đại diện các Báo: Nhân 

dân, Thông tấn xã Việt Nam, Nông thôn Ngày 

nay, Nông nghiệp Việt Nam tại Quảng Nam;  

- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo 

Quảng Nam; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) là 

một chương trình lớn của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu tổng quát là xây 

dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân 

nông thôn; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; có cơ cấu kinh tế và các 

hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, 

dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, 

bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo 

vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Trong thời gian qua, việc triển 

khai thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng 

nhiệt tình và tham gia tích cực của toàn thể nhân dân và của cả hệ thống chính 

trị từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã gặt hái được một số kết quả 

nhất định trong thực hiện Chương trình NTM, bộ mặt nông thôn đã có sự thay 

đổi rõ nét, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao và đã vinh dự được Chủ 

tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao 

động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước 

chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhằm ghi nhận kết quả quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, triển khai 

thực hiện Chương trình NTM của các cấp, các ngành và các địa phương; các 

cách làm hay, sáng tạo góp phần triển khai thực hiện thành công Chương trình 

NTM tại địa phương; các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, có khả năng 

nhân rộng cao; tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến có 

đóng góp nổi trội, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức 

xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh,... Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình 
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MTQG tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể ở tỉnh, các 

Sở, Ban, ngành, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam; 

chi nhánh, Văn phòng đại diện các Báo: Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, 

Nông thôn Ngày nay, Nông nghiệp Việt Nam tại Quảng Nam; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã tham gia viết bài để xây dựng 

cuốn sách “Kỷ yếu 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Yêu cầu đối với bài viết 

xây dựng Kỷ yếu như sau: 

- Bài viết xây dựng Kỷ yếu: Các đơn vị, địa phương gửi tối thiểu 01 bài 

viết (dài không quá 03 trang giấy A4).  

- Thể loại bài viết: Phóng sự, ký sự, bút ký,… 

- Chủ đề của bài viết: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

- Hình ảnh: Mỗi đơn vị, địa phương gửi tối thiểu 03 hình ảnh minh họa 

cho mỗi bài viết (Ảnh điện tử có kích thước lớn hơn 01 MB, chú thích nội dung, 

địa điểm rõ ràng). 

Lưu ý: Mỗi bài viết cần phải xác định rõ tác giả của bài viết (tập thể cơ 

quan, đơn vị hay cá nhân); đối với bài viết tác giả là cá nhân thì ghi rõ chức vụ 

hiện đang đảm nhận tại cơ quan, đơn vị hoặc địa chỉ thường trú; cung cấp thêm 

một số thông tin liên quan, gồm: Họ và tên người gửi bài viết, email liên lạc và 

số điện thoại liên hệ. 

Nội dung bài viết xây dựng Kỷ yếu và hình ảnh minh họa gửi về Ban Chỉ 

đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh), theo địa chỉ email: 

vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com trƣớc ngày 30/9/2020 để tổng hợp, biên 

tập nội dung và xây dựng Kỷ yếu. 

Để nội dung của cuốn sách Kỷ yếu bảo đảm chất lượng, đạt mục đích, yêu 

cầu đề ra, đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT Hồ Quang Bửu; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Truyền thanh 

- Truyền hình cấp huyện, UBND các xã (do 

UBND cấp huyện thông tin và sao gửi); 

- PCVP V.V.Viên; 

- Lưu: VT, TH, KTN (Tâm). 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Hồ Quang Bửu 
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Phụ lục  
CÁC CHỦ ĐỀ BÀI VIẾT XÂY DỰNG KỶ YẾU  

10 NĂM (2010-2020) THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM  

(Kèm theo Công văn số:....…/BCĐ-KTN  ngày ..…/8/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh) 

 

Chủ đề 01: Về công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện 

Chƣơng trình NTM 

- Khái quát về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình NTM 

trong thời gian qua của địa phương, đơn vị. 

- Những kết quả nổi bật đã đạt được theo nhiệm vụ được UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo tỉnh giao. 

- Những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện và những đề xuất, kiến 

nghị trong thời gian đến. 

Chủ đề 02: Công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động 

ngƣời dân và cộng đồng trong xây dựng NTM 

- Lựa chọn và nêu khái quát về quá trình hình thành 01 phong trào tiêu 

biểu nhất ở địa phương có liên quan đến xây dựng NTM. Trong đó, nêu rõ vai 

trò của BCĐ các cấp, các Hội, Đoàn thể và hình thức tuyên truyền vận động đã 

thực hiện (có dẫn chứng minh họa cụ thể). 

- Những cách làm hay, tiêu biểu trong truyền thông, thông tin tuyên 

truyền, vận động góp phần thực hiện thành công Chương trình NTM tại địa 

phương, đơn vị. 

- Kết quả chỉ đạo và bài học kinh nghiệm rút ra từ triển khai công tác 

truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động. 

Chủ đề 03: Huy động nguồn lực thực hiện Chƣơng trình NTM 

- Khái quát kết quả tiêu biểu về huy động nguồn lực ở địa bàn, trong đó 

nêu rõ về phương thức, hình thức huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, vấn 

đề phát huy dân chủ cơ sở, vai trò chủ thể và sự đồng thuận, tự nguyện của 

người dân, doanh nghiệp trong việc huy động này.  

- Cách làm, kết quả của việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa 

bàn. Trong đó nêu rõ những vấn đề phát sinh đã được tháo gỡ trong thực hiện 

chủ trương này. 

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai huy động nguồn 

lực xây dựng NTM tại địa phương. 

- Bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác huy động nguồn lực vào xây 

dựng NTM. 

Chủ đề 04: Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền 

vững và bảo đảm an sinh xã hội 
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- Lựa chọn và nêu khái quát về kết quả thực hiện các mô hình phát triển 

sản xuất hiệu quả, có khả năng nhận rộng tại địa phương; các mô hình giảm 

nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội thực hiện hiệu quả tại địa phương. 

- Kết quả thực hiện đối với các mô hình kết nghĩa, hỗ trợ người dân phát 

triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững của các Sở, Ban, ngành. 

- Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai.  

- Bài học kinh nghiệm và biện pháp tăng cường hiệu quả. 

Chủ đề 05: Cải tạo cảnh quan môi trƣờng nông thôn sáng - xanh - 

sạch - đẹp, bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống làng quê 

- Kết quả việc xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn ở địa phương. 

Trong đó, cần nêu rõ định hướng, quan điểm và yêu cầu của địa phương về hoạt 

động này theo quá trình thực hiện từ khi lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện (có 

dẫn chứng minh họa). 

- Những kết quả đạt được; các mô hình bảo vệ môi trường, bảo tồn và 

phát huy các nét đẹp truyền thống làng quê, phương pháp thực hiện hiệu quả tại 

địa phương;… 

- Bài học kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện để tăng cường hiệu quả 

trong thời gian đến. 

Chủ đề 06: Xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa, văn minh 

NTM; các mô hình bảo vệ an ninh trật tự nổi bật  

- Kết quả việc xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ 

sở, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn 

minh”, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, bảo tồn phát huy các 

giá trị văn hóa dân tộc,… giúp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cư dân 

nông thôn (có dẫn chứng minh họa). 

- Kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình bảo vệ an ninh trật 

tự hiệu quả. 

- Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai.  

- Bài học kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện để tăng cường hiệu quả 

trong thời gian đến. 

Chủ đề 07: Gƣơng “Ngƣời tốt – Việc tốt - Điển hình tiên tiến”: Các 

tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” tại địa phương. 

Chủ đề 08: Những kết quả nổi bật nhất sau 10 năm triển khai thực 

hiện Chƣơng trình NTM ở địa phƣơng (thu nhập; hộ nghèo; đời sống người 

dân; diện mạo, cảnh quan môi trường nông thôn; sự đồng lòng của nhân dân,...) 
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