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Số:              /KH-UBND Bắc Kạn, ngày          tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng  

nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH14 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc 

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

mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/ĐH ngày 28/10/2020 của Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 

16/12/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Bắc 

Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 với những nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn 

mới” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ 

thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia 

của các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn 

mới của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đồng bộ trên địa 

bàn các xã; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn 

mới đến năm 2025; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2016 -2020. Phấn 

đấu đến năm 2025 cả tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện (huyện Bạch Thông và thành phố 

Bắc Kạn) đạt chuẩn nông thôn mới; ít nhất đạt trên 63% tổng số xã (61/96 xã) đạt 

chuẩn nông thôn mới (đến năm 2025 cả tỉnh tăng thêm 46 xã), trong đó có trên 17 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đến năm 2025 cả tỉnh tăng thêm 15 xã), 6 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân tiêu chí đạt trên 15 tiêu chí/xã; có 

trên 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn 

đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 đạt chuẩn nông thôn mới, 
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tương đương 244 thôn/406 thôn/35xã (đến năm 2025 cả tỉnh tăng thêm 238 thôn). 

Mục tiêu phấn đấu theo từng năm như sau: 

+ Năm 2022: Phấn đấu thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn nông thôn mới, số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 9 xã, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

tăng thêm 02 xã, có thêm 60 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong 

lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn 

nông thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân trên 01 xã: 13,5 tiêu chí.  

+ Năm 2023: Phấn đấu số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 9 xã, số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tăng thêm 04 xã, có thêm 59 thôn thuộc các xã 

đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới đạt bình 

quân trên 01 xã: 14 tiêu chí.  

+ Năm 2024: Phấn đấu số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 10 xã, số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tăng thêm 03 xã, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu, có thêm 60 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ 

trình phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông 

thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân trên 01 xã: 14,5 tiêu chí.  

+ Năm 2025: Phấn đấu huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới, số xã 

đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 12 xã, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

tăng thêm 06 xã, số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tăng thêm 05 xã, có 

thêm 59 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã 

đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu 

chí nông thôn mới đạt bình quân trên 01 xã: 15 tiêu chí. 

2. Yêu cầu 

- Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của các phong trào 

thi đua, cuộc vận động với sự tham gia cao nhất của mọi người dân nông thôn. 

Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, 

các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và hoạt động của 

các cụm, khối thi đua từ nay đến năm 2025.  

- Nội dung, hình thức tổ chức Phong trào thi đua cần phong phú, thiết thực, 

phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, cơ sở; Phong trào thi đua cần phát huy 

được nhiều sáng kiến, sáng tạo và các nguồn lực trong các tầng lớp Nhân dân.  

- Việc phát hiện, công nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích và các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải thực chất, khách quan, kịp thời 

tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức 

hội cấp tỉnh, các doanh nghiệp tham gia các khối thi đua trên địa bàn tỉnh 
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- Tổ chức Phong trào thi đua hàng năm phải có nội dung cụ thể trong thực hiện 

phong trào xây dựng nông thôn mới, như: Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của cơ 

quan, đơn vị trong xây dựng nông thôn mới phải thực hiện trong năm; những việc 

làm cụ thể đối với xã được tỉnh phân công giúp đỡ xây dựng nông thôn mới. 

- Các cơ quan tham mưu hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản 

hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức hội cấp tỉnh chỉ đạo, 

hướng dẫn các tổ chức trực thuộc tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội 

viên tích cực tham gia Phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Gắn kết quả xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đơn vị; đồng thời gắn việc triển khai 

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện Đề án Cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

2. Các huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện Phong trào 

thi đua cần chú trọng những nhiệm vụ sau 

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

đoàn thể cấp tỉnh 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 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, lâm 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, nông thôn mới nâng cao. 

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

gắn với kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phân công và quy định 

trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong tổ chức thực hiện; có kế hoạch cụ thể 

trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho cả giai đoạn và từng năm (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. Năm 2023: Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và 

các tổ chức hội cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã tổ chức sơ 
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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. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng khen thưởng 

Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các 

doanh nghiệp; các tổ chức khác (quỹ, văn phòng đại diện, hợp tác xã...); các xã, 

công chức, viên chức, người lao động; các hộ gia đình, các cá nhân trong và ngoài 

tỉnh có thành tích trong tham gia Phong trào thi đua. 

2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

2.1. Khen thưởng cấp Nhà nước: Đối tượng, tiêu chuẩn, mức khen thực hiện 

theo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và 

hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

2.2. Khen thưởng cấp tỉnh 

a)  Khen thưởng hàng năm  

- Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu. 

- Huyện (thành phố) hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo quy định. 

- Các tổ chức, doanh nghiệp: Đóng góp trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông 

thôn trị giá từ 200 triệu đồng trở lên. 

- Cá nhân, gia đình trong năm có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản 

cho xây dựng nông thôn mới (quy tiền theo đơn giá địa phương) trị giá từ 50 triệu 

đồng trở lên (đối với cá nhân, gia đình thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn mức đóng 

góp từ 40 triệu đồng trở lên) hoặc trực tiếp vận động Nhân dân đóng góp xây dựng 

các công trình công cộng có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên, trong đó cá nhân (gia 

đình) đóng góp đất đai, tài sản trị giá từ 20 triệu đồng trở lên (đối với cá nhân, gia 

đình thuộc các xã, thôn đặc biệt khó khăn đóng góp từ 15 triệu đồng trở lên). 

b) Khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua (tổ chức vào năm 2023) 

- Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu theo quy định trong năm 2023. 

- Xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện: Từ năm 2021 

đến ngày có văn bản chỉ đạo tổ chức sơ kết, xã đã phấn đấu đạt mới được 04 tiêu 

chí trở lên, trong các tiêu chí đã đạt có tiêu chí Thu nhập hoặc Hộ nghèo. 

- Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: 

Từ năm 2021 đến ngày có văn bản chỉ đạo tổ chức sơ kết, xã phấn đấu tăng mới được 

03 tiêu chí trở lên, trong các tiêu chí đã đạt có tiêu chí Thu nhập hoặc Hộ nghèo. 

- Huyện (thành phố) hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo quy định trong 

năm 2023. 
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- Doanh nghiệp, các tổ chức khác (quỹ, văn phòng đại diện, hợp tác xã...): 

+ Có đóng góp trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trị giá từ 200 triệu 

đồng trở lên (trừ trường hợp đã khen trong năm). 

+ Có đầu tư vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp đạt hiệu quả 

cao hoặc liên kết, phối hợp tiêu thụ được nhiều sản phẩm nông nghiệp và giải 

quyết được nhiều việc làm trên địa bàn. 

- Tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền vận 

động hoặc giúp đỡ có hiệu quả các địa phương trong xây dựng nông thôn mới. 

- Cán bộ, công chức, viên chức: Luôn nỗ lực bám sát cơ sở, tham mưu, đề 

xuất các cấp có thẩm quyền ban hành, thực hiện cơ chế, chính sách, có nhiều sáng 

tạo trong tổ chức thực hiện hoặc hướng dẫn 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. 

- Cá nhân, gia đình trong giai đoạn có nhiều đóng góp công sức, đất đai, tài sản 

(như khen thưởng hàng năm) hoặc trí tuệ (sáng chế, sáng kiến) cho xây dựng nông 

thôn mới tiêu biểu của huyện (những trường hợp trước đó đã được khen thưởng 

hàng năm sau đó tiếp tục có nhiều đóng góp vẫn được xem xét khen thưởng). 

c) Khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua (tổ chức vào năm 2025) 

- Đối với sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tỉnh: 

+ Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng 

nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

+ Nghiên cứu để tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung kịp thời các văn bản 

hướng dẫn; hoàn thiện các cơ chế, chính sách; có sáng kiến trong tham mưu chỉ 

đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. 

+ Tham gia hướng dẫn, hỗ trợ có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới 

tại địa phương được phân công giúp đỡ xây dựng nông thôn mới (theo phân 

công của Tỉnh ủy). 

- Đối với các huyện, thành phố: 

+ Huyện (thành phố) hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo quy định 

trong năm 2025. 

+ Đạt và vượt số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch của UBND tỉnh.   

+ Là đơn vị tiêu biểu, điển hình trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

+ Là địa phương không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

-  Đối với doanh nghiệp, các tổ chức khác (quỹ, văn phòng đại diện, hợp 

tác xã...): 

+ Có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. 

+ Có liên kết, phối hợp làm ra sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp 

và giải quyết được nhiều việc làm trên địa bàn nông thôn. 
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- Đối với xã:  

+ Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu theo quy định trong năm.  

+ Xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của các huyện: Từ năm 

2021 đến ngày có văn bản chỉ đạo tổ chức tổng kết, xã đã phấn đấu đạt mới được 05 

tiêu chí trở lên, riêng với xã đã được khen thưởng khi tổ chức sơ kết phải đạt thêm 

được ít nhất 02 tiêu chí. Trong các tiêu chí đã đạt có tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo. 

+ Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: 

Từ năm 2021 đến ngày có văn bản chỉ đạo tổ chức tổng kết tăng mới được 04 tiêu chí 

trở lên. Riêng với xã đã được khen thưởng khi tổ chức sơ kết phải đạt thêm được ít 

nhất 02 tiêu chí. Trong các tiêu chí đã đạt có tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo. 

Lưu ý: Đối với các xã được đề nghị các cấp khen thưởng phải là xã không nợ 

đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

- Tập thể, cá nhân, gia đình lập thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua, 

có nhiều đóng góp cho xây dựng nông thôn mới tiêu biểu của huyện. Tiêu chuẩn 

xét khen thưởng như tiêu chuẩn sơ kết giai đoạn. Những đối tượng đã được khen 

thưởng hàng năm hoặc sơ kết, sau đó tiếp tục có nhiều đóng góp vẫn được xem xét 

khen thưởng khi tổng kết Phong trào thi đua. 

- Cán bộ, công chức, viên chức: Luôn nỗ lực bám sát cơ sở, tham mưu, đề 

xuất các cấp có thẩm quyền ban hành, thực hiện cơ chế, chính sách, có nhiều sáng 

tạo trong tổ chức thực hiện hoặc hướng dẫn 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. 

d) Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp 

tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn khen thưởng 

theo thẩm quyền cho tập thể, cá nhân, gia đình có nhiều thành tích trong thực hiện 

Phong trào thi đua theo quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ 

1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng 

1.1. Đối với khen thưởng hàng năm: Các huyện, thành phố lập hồ sơ theo thủ 

tục đơn giản trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng và gửi về Ban Thi đua - 

Khen thưởng, Sở Nội vụ qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn - 

Lĩnh vực Sở Nội vụ (UBND các huyện, thành phố là đầu mối đề nghị khen thưởng).  

Thành phần hồ sơ (01 bộ bản chính), gồm: 

- Văn bản đề nghị khen thưởng của cấp trình.  

- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. 

- Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện. 

1.2. Đối với khen thưởng khi sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua: Các cơ 

quan, đơn vị, địa phương lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và 
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gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ qua Trung tâm phục vụ Hành chính 

công tỉnh Bắc Kạn - Lĩnh vực Sở Nội vụ.  

Thành phần hồ sơ (01 bộ bản chính), gồm: 

- Văn bản đề nghị khen thưởng của cấp trình kèm theo danh sách tập thể, cá 

nhân được đề nghị khen thưởng. 

- Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng 

có xác nhận của cấp trình khen (theo mẫu số 07/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 Chính phủ, yêu cầu báo cáo thể hiện rõ thành tích của tập thể, 

cá nhân đáp ứng được tiêu chuẩn tặng Bằng khen). 

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp 

trình khen. 

2. Thời gian nộp hồ sơ 

- Hồ sơ khen thưởng hàng năm gửi cùng hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết 

năm công tác hoặc khi xã, huyện (thành phố) có quyết định công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới. 

- Hồ sơ khen thưởng sơ kết, tổng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và các 

huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch và 

triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Phong trào thi đua. 

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã 

xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương; định kỳ 06 

tháng, cuối năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (một nội dung trong báo cáo 

công tác thi đua, khen thưởng). 

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

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cùng cấp thống nhất các nội dung, biện 

pháp tổ chức có hiệu quả Phong trào thi đua. Các thành viên Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng tỉnh phụ trách các cụm, khối thi đua có trách nhiệm theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể 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 phối hợp với các cấp chính quyền phát hiện, tổ chức nhân rộng các 

điển hình tại địa phương. 
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5. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên 

trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về Phong trào thi đua 

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

6. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Thi 

đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm định thành tích của tập thể, cá nhân do các đơn 

vị, địa phương đề nghị; cung cấp cho Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ các 

văn bản, tài liệu liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; phối 

hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đôn đốc các địa phương thực hiện 

Phong trào thi đua. 

7. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh 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.  

8. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung kế hoạch, các 

sở, ban, ngành, địa phương chủ động đề xuất gửi Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở 

Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- Ban TĐKT Trung ương (b/c); 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 
- TT. HĐND tỉnh (b/c); 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; 
- Thành viên BCĐ các CTMTQG tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Các doanh nghiệp, tổ chức hội tham gia khối 
thi đua của tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, Thuyên. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 
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