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KẾ HOẠCH 

Phát động chuyên đề thi đua 

“Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 

 
 

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 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 2016 - 2020; Quyết 

định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 

2020; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua “Tiền Giang chung sức xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua 

“Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 với 

những nội dung sau: 

I. VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA 

1. Mục đích, yêu cầu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi mục 

tiêu, nhiệm vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới; 

- Tổ chức phong trào thi đua phấn đấu đạt mục tiêu về tỷ lệ xã đạt chuẩn 

nông thôn mới đã đặt ra; cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho 

người dân ở nông thôn; 

- Phong trào thi đua phải được tổ chức sâu, rộng từ tỉnh đến cơ sở với các 

nội dung, hình thức thiết thực theo phương châm “Phát huy nội lực là chính”; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, biểu dương và nhân rộng các 

điển hình tiên tiến, nhân tố mới, có nhiều sáng kiến, cách làm hay đạt hiệu quả 

cao về xây dựng nông thôn mới. 

2. Mục tiêu: 

a) Mục tiêu chung: Hoàn thành giai đoạn II (2016 - 2020): Phấn đấu đạt tỷ 

lệ 50% xã đạt xã chuẩn Quốc gia về nông thôn mới và không còn xã đạt dưới 10 

tiêu chí; có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 thị xã hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, 

tổ chức thực hiện chính sách thúc đẩy nông thôn mới thực sự có hiệu quả, đề 

xuất các giải pháp thích hợp đẩy nhanh được tiến độ xây dựng nông thôn mới; 
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- Các hoạt động huy động nguồn lực của các cá nhân, tổ chức, phát huy nội 

lực cho xây dựng nông thôn mới; 

- Các xã phấn đấu hoàn thành sớm, đảm bảo chất lượng và tính bền vững 

các tiêu chí nông thôn mới. 

3. Đối tượng khen thưởng 

a) Đối với tập thể, gồm: 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh (sau đây viết tắt là 

sở, ngành tỉnh); 

- Đơn vị các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy và Gò Công (sau 

đây viết tắt là đơn vị cấp huyện); 

- Đơn vị cấp xã; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh (sau đây 

viết tắt là doanh nghiệp). 

b) Đối với cá nhân, gồm: 

- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết 

tắt là thành viên Ban Chỉ đạo) tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện; thành 

viên Ban Chỉ đạo cấp xã; 

- Công chức, viên chức các sở, ngành, tỉnh, huyện và xã; 

- Doanh nhân, trí thức, nhà khoa học (sau đây viết tắt là doanh nhân - trí thức); 

mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh (sau đây viết tắt là mạnh thường quân); 

- Các hộ dân cư nông thôn (sau đây viết tắt là hộ dân). 

4. Thời gian phát động: phát động chuyên đề thi đua “Tiền Giang chung 

sức xây dựng nông thôn mới” từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020. 

5. Tiêu chuẩn thi đua 

a) Đối với sở, ngành tỉnh: 

- Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn thực 

hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, cụ thể: 

+ Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện tốt xây 

dựng nông thôn mới theo định kỳ hàng năm hoặc từ 03 năm trở lên; 

+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo thường xuyên, chuyên đề, đột 

xuất theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ 

kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các cấp, các ngành trong quá trình xây 

dựng nông thôn mới ở cơ sở. 

b) Đối với đơn vị cấp huyện: 

- Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội và phát huy sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện có hiệu quả 

chuyên đề thi đua này; 
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- Có từ 50% đơn vị xã trở lên đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới; 

- Không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong 

xây dựng nông thôn mới. 

c) Đối với đơn vị cấp xã: 

- Đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới hoặc tiêu biểu giữ vững chuẩn 

Quốc gia về nông thôn mới; 

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

d) Đối với doanh nghiệp: 

Có nhiều đóng góp về vật chất vào xây dựng nông thôn mới (gắn với địa 

chỉ cụ thể). 

đ) Đối với cá nhân: 

- Thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức 

tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội để huy động sự tham 

gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân vào xây dựng nông thôn mới; tổ chức 

theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết mô hình và nhân rộng điển hình 

tiên tiến về xây dựng nông thôn mới; 

- Công chức, viên chức nỗ lực bám sát cơ sở, tham mưu, đề xuất các cấp có 

thẩm quyền ban hành, thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo 

tháo gỡ khó khăn cho cơ sở đạt hiệu quả rõ rệt, thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra; 

- Doanh nhân - trí thức, mạnh thường quân có nhiều đóng góp về công sức, 

trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào xây dựng nông thôn mới (gắn với địa chỉ cụ thể); 

- Cá nhân có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào 

xây dựng nông thôn mới (gắn với địa chỉ cụ thể); tích cực xây dựng, cải tạo nơi 

ở (nhà, công trình vệ sinh, ao vườn, tường rào, cổng ngõ) xanh, sạch, đẹp tiêu 

biểu, giữ vệ sinh môi trường và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn 

mới ở cơ sở. 

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Chủ tịch nước tặng “Huân chương Lao động”; Thủ tướng Chính phủ 

tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho 

các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được bình x t trong phong 

trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 

2020 theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. 

a) Tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” kèm tiền thưởng theo quy 

định cho đơn vị cấp xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới. 

b) Tặng “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”: 

- Kèm hiện vật cho các doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp vật chất 

từ 500 triệu đồng trở lên; các doanh nhân, mạnh thường quân từ 100 triệu đồng 

trở lên xây dựng nông thôn mới; 
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- Kèm hiện vật hoặc tiền thưởng theo quy định cho: 

+ Từ 05 đến 07 sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tích cực tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện xuất sắc chuyên 

đề thi đua này giai đoạn 2016 - 2020; 

+ 01 đơn vị xã tiêu biểu giữ vững chuẩn Quốc gia về nông thôn mới; 

+ Từ 02 đến 03 thành viên Ban Chỉ đạo xã, nếu đơn vị cấp xã đạt chuẩn 

Quốc gia về nông thôn mới; 

+ Các trí thức, nhà khoa học; các hộ dân có nhiều đóng góp về công sức, trí 

tuệ, vật chất, sáng kiến vào xây dựng nông thôn mới hàng năm hoặc giai đoạn 

2016 - 2020; 

+ 20 cá nhân, gồm: 05 thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tỉnh, huyện; 15 công 

chức, viên chức các sở, ngành tỉnh và huyện tích cực tham mưu các sở, ngành 

tỉnh và huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện xuất sắc chuyên đề thi đua này 

giai đoạn 2016 - 2020. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng. 

a) Đối với tập thể: 

Tặng “Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện”: 

- Kèm tiền thưởng theo quy định cho các đơn vị xã đã tích cực tham gia chỉ 

đạo và triển khai thực hiện tốt chuyên đề thi đua này hàng năm hoặc giai đoạn 

2016 - 2020; 

- Kèm hiện vật cho các doanh nghiệp đã tích cực tham gia đóng góp vật 

chất (từ 400 đến dưới 500 triệu đồng) xây dựng nông thôn mới hàng năm hoặc 

giai đoạn 2016 - 2020.   

b) Đối với cá nhân:  

Tặng “Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện”, kèm tiền 

thưởng theo quy định cho các thành viên Ban Chỉ đạo xã, các trí thức, khoa học, 

doanh nhân, mạnh thường quân tham gia đóng góp vật chất (dưới 100 triệu 

đồng) và hộ dân có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào 

xây dựng nông thôn mới hàng năm hoặc giai đoạn 2016 - 2020. 

4. Kinh phí khen thưởng 

- Tiền thưởng bằng công trình phúc lợi kèm theo “Huân Chương Lao động 

của Chủ tịch nước” hoặc “Cờ thi đua của Chính phủ” được bố trí từ nguồn ngân 

sách Trung ương hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới (thưởng công trình) và theo quy định tại Quyết định số 1730/QĐ-

TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Tiền thưởng, hiện vật kèm theo “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”, 

“Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”, “Giấy khen của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện” theo thẩm quyền khen thưởng. 

5. Thời gian x t khen thưởng. 

- Hàng năm, Phòng Nội vụ cấp huyện phối hợp với Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Chương trình cùng cấp x t chọn hồ sơ đề nghị khen thưởng, trình 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng; đồng thời, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh khen thưởng cho các đơn vị cấp xã đạt chuẩn Quốc gia về nông 

thôn mới và các doanh nghiệp, mạnh thường quân, hộ dân, thành viên Ban Chỉ 

đạo xã đúng theo quy định; 

- Cuối năm 2020: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình tỉnh 

phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) x t chọn hồ sơ đề 

nghị khen thưởng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. 

6. Hồ sơ đề nghị khen thưởng. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng: 02 bộ, gồm: 

- Tờ trình của sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của sở, ngành tỉnh, cấp huyện; 

- Báo cáo thành tích: 

+ Đối với tập thể: Sở, ngành tỉnh, đơn vị cấp huyện, doanh nghiệp phải có 

xác nhận của thủ trưởng đơn vị; đơn vị xã phải có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

+ Đối với cá nhân: thành viên Ban Chỉ đạo, công chức, viên chức các cấp, 

các ngành phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị; hộ dân phải có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân xã. 

- Danh sách trích ngang: 

+ Đối với tập thể: Tên đơn vị, địa chỉ (số nhà, đường, xã, huyện, tỉnh); 

+ Đối với cá nhân gồm: Họ và tên, năm sinh, trú quán (xã, huyện, tỉnh), 

chức vụ, đơn vị công tác. 

7. Thời gian tổ chức Hội nghị. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên đề 

thi đua này trong tháng 12 hàng năm, kể từ năm 2017 trở đi; 

- Cơ quan Thường trực của Chương trình tổ chức Hội nghị sơ kết Chuyên 

đề thi đua này trong tháng 01 hàng năm; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết vào quý IV năm 2018 và 

tổng kết chuyên đề thi đua này trong quý I năm 2021.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình tỉnh chủ trì: 

- Tổ chức triển khai Kế hoạch này đến sở, ngành tỉnh, đơn vị cấp huyện 

trong tháng 01 năm 2017; 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất các đơn vị cấp 

huyện, cấp xã về tổ chức phát động và thực hiện chuyên đề thi đua này; 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên đề hàng năm; đồng thời tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh tổ chức tốt Hội nghị sơ kết năm 2018 và tổng kết chuyên đề 

giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành, thị chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt chuyên đề thi đua này. Hàng 
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tháng, quý chỉ đạo phòng chuyên môn của sở, ngành tỉnh, huyện tổ chức kiểm 

tra đối chiếu các nội dung và tiêu chuẩn thi đua, xác định kết quả thực hiện của 

từng đơn vị, tổng hợp báo cáo về sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành, thị. 

Cuối năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức Hội nghị sơ kết 

Chuyên đề thi đua này và khen thưởng kịp thời; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành 

tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chuyên đề thi đua này hàng năm hoặc giai 

đoạn 2016 - 2020 đúng quy định.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đoàn thể 

các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, vận động hội 

viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới; phát hiện, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trên địa 

bàn tỉnh, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. 

4. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Thường 

trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 

trong Lễ công bố đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới; Hội 

nghị tổng kết chuyên đề thi đua này giai đoạn 2016 - 2020. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành, thị phản ánh về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết 

kịp thời. 

Trên đây là Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Tiền Giang chung sức 

xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Kế hoạch này thay thế Kế 

hoạch số 53/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

Phát động chuyên đề thi đua “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2016 - 2020./. 
 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH  
- Bộ NN&PTNT;   
- Ban TĐ-KT TW;  
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT; 

- TV BCĐ CT MTQG XDNTM tỉnh; 

- Sở NN&PTNT; 

- Sở Nội vụ (Ban TĐ-KT); 

- UBND các H, TP, TX; 

- VPUB: CVP, các PVP; 

  Phòng KTN; 

- Lưu: VT, NC (G).  
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