
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số:  425 /KH-UBND 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày  08   tháng  11 năm 2022 

                             

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Thừa Thiên Huế chung sức 

 xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 
  

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

353/KH-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. 

Để phong trào thi đua tiếp tục đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn 

thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế 

hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung sức xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh với những nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

a) Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất 

là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông 

thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

b) Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các 

mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới theo Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về 

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa 

Thiên Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 82 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 87,2%; số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao là 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; số xã đạt chuẩn kiểu 

mẫu là 09 xã, đạt tỷ lệ 11%.  

https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-quyet-25-2021-qh15-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-207311-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/quyet-dinh-263-qd-ttg-217541-d1.html
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Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu 

đối với các xã, huyện, đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập 

bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; 

- Phấn đấu toàn tỉnh ít nhất có thêm 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong số 05 đơn vị phấn 

đấu, đưa tổng số đơn vị đạt chuẩn của tỉnh thành 05 đơn vị, đạt tỷ lệ 55%. 

- Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 01 huyện (huyện Quảng Điền). 

- Phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí;  

có 60% số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới. 

2. Yêu cầu 

a) Phong trào thi đua tiếp tục là trọng tâm trong các phong trào thi đua của 

các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính 

trị - xã hội và hoạt động khối thi đua trong tỉnh; đánh giá kết quả Phong trào thi 

đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hàng 

năm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. 

b) Triển khai sâu rộng phong trào thi đua từ cấp tỉnh đến cơ sở với nội 

dung, hình thức phong phú, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thực chất, tránh chạy 

theo thành tích và phù hợp với thực tiễn; gắn triển khai Phong trào với Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tránh trùng 

lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy được sáng kiến, sáng 

tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và huy động, tập trung được 

nguồn lực của nhà nước, địa phương cũng như toàn xã hội. 

c) Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải thực 

chất, công khai, minh bạch, khách quan, tránh chạy theo thành tích để tạo động 

lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân 

rộng điển hình tiên tiến. 

d)  Đến năm 2025, các cấp, các ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi 

đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, 

kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn 

kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung xây dựng, 

ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục phát 

động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào 

thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng: 
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- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

đoàn thể các cấp trong việc thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; 

- Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp công sức, 

trí tuệ, vật chất để góp phần xã hội hóa xây dựng nông thôn mới. Tạo các điều 

kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với 

những lợi ích được thụ hưởng khi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh các sản 

phẩm nông nghiệp. 

- Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với các xã trong lộ trình đạt chuẩn 

nông thôn mới của tỉnh; đối với các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí để đạt xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 

- Chỉ đạo các xã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu 

quốc gia gắn với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phân công và 

quy định trách nhiệm cụ thể của từng thành viên trong tổ chức thực hiện; có kế 

hoạch cụ thể trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho từng năm và cả 

giai đoạn (xác định những công việc, những tiêu chí cần được ưu tiên đầu tư và 

vận động nhân dân thực hiện); tổ chức tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận 

để các tầng lớp nhân dân tự giác hưởng ứng tham gia (đóng góp công sức, đất 

đai, tài sản, trí tuệ). 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp 

tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để 

chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân 

tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát thực 

hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của Phong trào. 

4. Năm 2023, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 

đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Ủy ban 

nhân dân các xã tổ chức sơ kết Phong trào thi đua đánh giá, rút kinh nghiệm để 

tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025. 

III. KHEN THƯỞNG: 

Căn cứ thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, việc xét khen thưởng 

cho các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy 

định hiện hành và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng. 

IV. KINH PHÍ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO 

Kinh phí phát động phong trào cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã được 

thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp hàng năm của Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
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V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai Phong 

trào thi đua trong Quý IV năm 2022. 

2. Căn cứ tình hình thực tiễn, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tiến hành sơ kết, đánh 

giá, rút kinh nghiệm vào năm 2023 và tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025. 

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hàng năm tổ chức các đoàn kiểm 

tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Phong trào thi đua và tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết Phong trào thi đua vào Quý IV năm 2023 và 

tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban 

Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 cùng cấp 

thống nhất các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua 

giai đoạn 2021-2025. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ 

trách các khối thi đua có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa 

phương thực hiện kế hoạch. 

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch, 

hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, 

chất lượng và tiến độ. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên 

truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền Phong trào 

thi đua và các gương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có 

trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây 

dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến 

tại địa phương. 

4. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, 

mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về Phong trào thi 

đua và các gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn các 

địa phương sử dụng các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia gắn với 

các nguồn lực huy động được của nhân dân, doanh nghiệp từ việc hưởng ứng 

Phong trào thi đua để xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao nhất; tổng hợp, 

thẩm định thành tích của tập thể, cá nhân do các đơn vị, địa phương đề nghị 

khen thưởng; cung cấp cho Sở Nội vụ các văn bản, tài liệu liên quan đến chương 

trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc các địa 

phương thực hiện Phong trào thi đua. 
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6. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ 

đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước; phối hợp với các cơ quan liên quan 

theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định; hàng năm tổng hợp nhu cầu kinh phí kiểm tra, giám sát, 

sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình 

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp, tham mưu trình cấp 

có thẩm quyền bố trí kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này từ 

nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần 

điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đề nghị các 

địa phương, đơn vị gửi phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT Trung ương; 

- Ban TĐKT Trung ương; 

- Cụm trưởng Cụm TĐ các tỉnh Bắc Trung bộ; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
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