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UBND TỈNH QUẢNG NAM
    SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

  KẾ HOẠCH 
Truyền thông về Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và 

“Vườn – Tường – Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh 2021

Căn cứ Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 về việc tổ chức 
cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Kế hoạch 
số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 về việc hát động và tổ chức cuộc thi 
“Vườn - Tường - Đường đẹp” ở nông thôn trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 
1974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 về kiện toàn Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân 
cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 95/ QĐ-BTC ngày 16/7/2021 của Ban Tổ chức 
cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Vườn – Tường – Đường đẹp 
về ban hành Thể lệ cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - 
Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021;

Căn cứ chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp 
ngày 24/8/2021 về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - 
Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021;

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch truyền thông về Cuộc 
thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 (gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu đi vào thực chất, có chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh 
tế- văn hóa- xã hội- môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho người dân nông thôn, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở 
thành những “Làng quê đáng sống”.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh 
tích cực tham gia Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - 
Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021, thông qua đó tạo 
phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp đến từng hộ gia đình, từng khu dân cư, 
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từng thôn để phát hiện, vinh danh các thôn nông thôn mới kiểu mẫu nổi bật, tiêu 
biểu... góp phần xây dựng nông thôn mới được bền vững, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

1. Tuyên truyền phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh: 

- Thông báo số 173/TB-VPCP, ngày 10/5/2018 về kết luận của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng 
mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

- Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 về việc tổ chức cuộc thi 
“Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 về việc hát động và tổ 
chức cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” ở nông thôn trên địa bàn tỉnh; 
Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 về kiện toàn Ban Tổ chức cuộc 
thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Quyết định số 95/ QĐ-BTC ngày 16/7/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi 
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Vườn – Tường – Đường đẹp về ban 
hành Thể lệ cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường 
- Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021...

2. 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. 

3. Tuyên truyền, lan tỏa các hình ảnh đẹp của nông thôn Quảng Nam 
trong xây dựng nông thôn mới. Kịp thời phát hiện, vinh danh các thôn nông thôn 
mới kiểu mẫu nổi bật, tiêu biểu trong thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu tham gia tại Cuộc thi.

II. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/12/2021 (tuyên truyền trước, trong và sau 
khi cuộc thi kết thúc)

III.  HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Truyền thông trên kênh báo chí chủ lực của tỉnh

- Nội dung: xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc 
thi trên Báo Quảng Nam (báo in, báo điện tử), Đài Phát thanh –Truyền hình 
Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Xây dựng tin, bài, ảnh, phóng sự... 
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nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung Thể lệ cuộc thi, các clip tham gia dự thi 
của các hộ nông dân, các nội dung tham gia tuyên truyền liên quan đến cuộc thi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Sở Nông 
nghiệp và PTNT; Báo Quảng Nam; Đài Phát thanh –Truyền hình Quảng Nam; 
các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

2. Truyền thông trên hệ thống truyền thanh - truyền hình huyện

- Nội dung: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Truyền hình 
huyện; đài truyền thanh xã xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi phát 
trên sóng truyền thanh – truyền hình tại địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, địa 
phương liên quan.

3. Truyền thông trên mạng xã hội

- Nội dung: 

+ Thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, cập nhật nội dung, đăng tin, bài, 
hình ảnh... về các hoạt động diễn ra của Cuộc thi tại trang Zalo “Chính quyền 
điện tử Quảng Nam” trang fanpage Facebook “Tổng đài 1022”, “Smart Quang 
Nam” (đến tất cả các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh có đăng ký sử dụng 
Zalo)  nhằm thu hút cộng đồng mạng xã hội, người dân quan tâm, theo dõi, tham 
gia. Đồng thời, quản lý, theo dõi, phản hồi thông tin trên các diễn đàn mạng xã 
hội do đơn vị quản lý.

+ Chia sẻ các clip tham dự hội thi trên mạng xã hội zalo, facebook các 
nhóm, các đơn vị, cá nhân tham gia nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp về nông thôn 
Quảng Nam.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Sở Nông 
nghiệp và PTNT; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đề xuất dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch truyền thông về Cuộc thi 
“Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021, là: 110.000.000 triệu đồng (Bằng chữ: Một 
trăm mười triệu đồng chẵn) (Có bảng Phụ lục khái toán kinh phí kèm theo)

Kinh phí sử dụng từ nguồn kinh phí được phân bổ cho cuộc thi. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan thường trực, tổ chức triển khai công tác thông tin tuyên truyền 
với các nội dung sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí, phát thanh, 
truyền hình trên địa bàn tỉnh; các Sở, Ban, ngành, địa phương có Bản tin chuyên 
ngành, Tạp chí, Cổng/Trang thông tin điện tử đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 
truyền về nội dung Thể lệ Cuộc thi để khuyến khích người dân tham gia, theo 
dõi...

- Định hướng thông tin tuyên truyền về cuộc thi trong các cuộc giao ban 
báo chí, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí.

- Phối hợp các cơ quan báo chí (Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – 
Truyền hình tỉnh) triển khai các nội dung tuyên truyền tại kế hoạch và đảm bảo 
công tác thanh quyết toán theo chế độ hiện hành (khi được cấp kinh phí). 

- Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công 
tác truyền thông về Cuộc thi trên sóng truyền thanh, phát thanh - truyền hình, 
trên các trang mạng xã hội do các địa phương quản lý (cân đối, sử dụng kinh phí 
từ nguồn ngân sách cấp cho địa phương về Chương trình MTQG NTM).

- Thực hiện báo cáo kết quả công tác truyền thông Cuộc thi “Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh và báo 
cáo theo yêu cầu.

- Phối hợp Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh triển khai các nội 
dung liên quan đến Cuộc thi.

2. Báo Quảng Nam, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam 

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung tuyên 
truyền về cuộc thi đạt hiệu quả theo yêu cầu cụ thể của Sở Thông tin và Truyền 
thông.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh

- Thực hiện tuyên truyền các tin bài, hình ảnh về cuộc thi trên Cổng thông 
tin điện tử tỉnh (tại địa chỉ http://quangnam.gov.vn/).

- Xây dựng chuyên trang tuyên truyền về cuộc thi trên Cổng Nông thôn 
mới tỉnh (Nongthonmoi.net): 

+ Đăng tải tất cả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến cuôc thi;  
+ Đăng các tin, bài viết về cuộc thi tại các địa phương, tỉnh; 
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+ Đăng các clip tham dự cuộc thi tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố 
lên Cổng Nongthonmoi.net;

+ Hỗ trợ Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh về ứng dụng CNTT trong công tác 
chấm thi để đảm bảo điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

4. Đề nghị Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

Kịp thời cung cấp các nội dung, liên quan đến cuộc thi cho Sở Thông tin 
và Truyền thông để cung cấp thông tin, chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên 
truyền.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện hỗ trợ các hộ nông 
dân xây dựng các clip tham gia dự thi đạt chất lượng.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông kính báo cáo Văn phòng Điều phối 
Nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- VP Điều phối Nông thôn mới tỉnh;
- Báo QN, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm QTI;
- Lưu: VT, TTBCXB.

PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                  #ChuKyLanhDao
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PHỤ LỤC
BẢNG DỰ TRÙ KHÁI TOÁN KINH PHÍ 

(Kèm theo Kế hoạch số 992/KH-STTTT ngày 25/8/2021 của Sở TT&TT)

ĐVT: đồng

TT NỘI DUNG KINH PHÍ THỰC 
HIỆN GHI CHÚ

1. Truyền thông trên Báo Quảng Nam 30.000.000

2. Truyền thông trên Đài phát thanh – 
truyền hình tỉnh

40.000.000

3. Truyền thông trên Cổng Thông tin 
điện tử tỉnh, Cổng Nongthonmoi,net 
và trên mạng xã hội

40.000.000

4 Truyền thông trên Đài phát thanh, 
truyền hình cấp huyện, đài truyền 
thanh xã

Ngân sách 
huyện

TỔNG CỘNG 110.000.000

(Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng chẵn)
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