
 

 

BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH  

MTQG TỈNH QUẢNG NGÃI  

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

 NÔNG THÔN MỚI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-VPĐP 
      Quảng Ngãi, ngày      tháng  8 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH  

 Công tác năm 2021 của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu  

quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi 

 

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi 

năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng 

Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-SNNPTNT ngày 25/01/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT. 

 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác năm 

2021 trong tham mưu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 

gồm các nội dung chính như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

 Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh trong việc đôn đốc, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

được cấp trên giao, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thực hiện Chương trình năm 

2021 theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, phát huy tính chủ động sáng tạo của các 

thành viên Văn phòng trong việc tham mưu cho lãnh đạo thực hiện các nội dung 

công tác. 

 2. Nội dung công tác năm 2021 

 - Nội dung công việc trọng tâm, tiến độ thực hiện của Văn phòng (chi tiết 

theo phụ lục đính kèm) 

 - Ngoài các nội dung công việc nêu trên, Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác do cấp trên giao. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

- Tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đối với 05 xã kế 

hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, bao gồm các xã: Bình Chánh, Bình Hải, 

Bình Thuận (huyện Bình Sơn); Phổ Khánh, Phổ Nhơn (thị xã Đức Phổ).  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu 

UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng 
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Chính phủ công nhận huyện Lý Sơn đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Quảng 

Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng về xây dựng 

nông thôn mới; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho người dân nhận thức sâu sắc hơn nội 

dung, mục đích, ý nghĩa của Chương trình. Từ đó tạo ra sự đồng thuận cao và chủ 

động trong việc triển khai thực hiện; Kịp thời tham mưu UBND tỉnh biểu dương, 

khen thưởng những điển hình tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả để phổ biến nhân 

rộng. Phê bình những địa phương còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chỉ đạo thực hiện 

chưa quyết liệt, triệt để.    

- Tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách, hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai 

thực hiện Chương trình: Chủ động rà soát, nghiên cứu tham mưu HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách thực hiện 

Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và 

quy định của Trung ương. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, bộ máy tham mưu, giúp việc Ban 

Chỉ đạo Chương trình theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp; Bổ sung cán bộ 

chuyên trách Văn phòng nông thôn mới tỉnh đủ số lượng theo quy định; Phân công 

cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm các thành viên chuyên trách, kiêm nhiệm được bố 

trí từ các sở ngành; Phát huy vai trò của thành viên kiêm nhiệm trong việc xây 

dựng kế hoạch hàng năm, việc lồng ghép các nguồn lực với thực hiện các nội 

dung, tiêu chí của Chương trình nông thôn mới. 

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp 

tham gia thực hiện Chương trình để họ có đủ trình độ năng lực trong công tác tham 

mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo các cấp về quản lý điều hành Chương trình, đủ năng lực 

giám sát, đánh giá và tổ chức thực hiện Chương trình. 

- Tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; Tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; Nâng cao 

chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; tạo chuyển biến rõ nét về 

đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh, 

sạch đẹp; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn. 

- Đánh giá mô hình Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020, 

để tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025, tiếp 

tục triển khai nhân rộng ra địa bàn các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để tiến tới 

xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.  

- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức, địa phương tổ chức tốt công tác tuyên 

truyền để vận động người dân nông thôn đóng góp công sức, tiền của xây dựng cơ 

sở hạ tầng nông thôn, trọng tâm là các công trình quy mô nhỏ, vốn đầu tư thấp như 

đường thôn, ngõ xóm, nhà văn hóa, khu thể thao thôn, xóm. Việc huy động sức 

dân tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, không quy định bắt buộc. 
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 4. Tổ chức thực hiện  

 - Chánh VPĐP NTM tỉnh chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của 

Văn phòng Điều phối; giữ mối liện hệ với Văn phòng Điều phối Trung ương, 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Ban Chỉ đạo 

các huyện, thành phố. 

 - Phó Chánh VPĐP NTM tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo Chánh Văn phòng 

những phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ, 

đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 - Viên chức Văn phòng Điều phối nông thôn mới căn cứ nội dung công việc 

của Văn phòng thuộc trách nhiệm được phân công đảm nhận kịp thời tham mưu, 

đề xuất lãnh đạo Văn phòng đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng./. 

 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nơi nhận:  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Sở Nông nghiệp và PTNT(b/c); 

- Chánh VP ĐP NTM tỉnh; 

- Lưu: VPĐP. 

  

 

  

 

 

 

Nguyễn Thanh Hiên 

 



 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VĂN PHÒNG 

 ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Kế hoạch số ....../KH-VPĐP ngày     / 8/2021 của Văn phòng 

 Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

Quý I 

1 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 

2021 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia 

Tháng 3 

Đã tham 

mưu nhưng 

UB tỉnh 

chưa ban 

hành 

2 

Thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới ở các xã còn lại theo kế 

hoạch đạt chuẩn NTM năm 2020 

Tháng 3 Xong 

3 
Tham dự, hướng dẫn các xã tổ chức lễ công bố xã 

đạt chuẩn nông thôn mới 2020. 
Tháng 2, 3 Xong 

Quý II 

1 
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 
Tháng 5-7 

Đã trình 

UB tỉnh 

2 
Tổ chức đoàn thẩm tra đánh giá kết xây dựng nông 

thôn mới đối với thành phố Quảng Ngãi năm 2020. 
Tháng 6 

Thực hiện 

xong 

3 

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới  6 tháng đầu năm 

2021. 

Tháng 6 

Thực hiện 

xong (BC 

121/BC 

UBND) 

Quý III 

1 
Ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi 
Tháng 7 Xong 

2 

Tham mưu đề xuất UBND tỉnh phân giao cụ thể chỉ 

tiêu cho các huyện, thành phố thực hiện và phân 

công thành viên Ban Chỉ đạo hỗ trợ hướng dẫn các 

xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

Tháng 7 
Chờ Phê 

duyệt KH 

2021 

3 

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn thẩm định, 

Đoàn thẩm tra, Hội đồng thẩm định đánh giá kết 

quả xây dựng nông thôn mới, tổ chức họp xét, công 

nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (đối với 

huyện, xã), địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới (đối với thị xã, thành phố) giai 

đoạn 2021-2025 

 

Tháng 8-9 
Sau khi 

TW ban 

hành 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

4 

Xây dựng kế hoạch làm việc với các huyện, xã theo 

kế hoạch đạt chuẩn năm 2021 để kiểm tra, đánh giá 

tiến độ thực hiện, những tồn tại, khó khăn, tham 

mưu đề xuất UBND tỉnh, BCĐ tỉnh có giải pháp chỉ 

đạo, điều hành. Đồng thời rà soát nhu cầu đăng ký 

về đích của các xã nông thôn mới năm 2022. 

Tháng 8-9 

Sau khi UB 

tỉnh Ban 

hành KH 

2021 

 

5 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu; Thôn nông thôn kiểu mẫu; Thôn nông thôn 

mới giai đoạn 2021 – 2025. 

Dự kiến 

tháng 9  

(Sau khi có 

QĐ TTg 

CP) 

6 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo 

tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp 

giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình khung tập 

huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới 

các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, Xây 

dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao trình độ 

cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp năm 

2021. 

dự kiến 

tháng 9 

 

(Sau khi 

TW ban 

hành KH 

khung) 

7 

Hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND tỉnh họp thảo 

luận, bỏ phiếu đề nghị trung ương xét công nhận 

thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới năm 2020. 

Tháng 8  

8 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

tham mưu UBND tỉnh phân bổ các nguồn vốn thực 

hiện Chương trình nông thôn mới năm 2021 

tháng 8,9  

Quý IV 

1 

Thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới ở các xã kế hoạch đạt 

chuẩn NTM năm 2021. 

Tháng 

11,12 
 

2 

Triển khai Bộ tiêu chí/Kế hoạch xây dựng NTM: 

huyện, xã nông thôn mới, huyện, xã nông thôn mới 

nâng cao, kiểu mẫu; Thôn nông thôn mới; Thôn 

NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025. 

Dự kiến 

tháng 10 -

12  

(Sau khi 

UBND tỉnh 

ban hành) 

3 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Thôn đạt chuẩn NTM; Thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2021 – 2025. 

Dự kiến 

tháng 10-

12 

 

4 
Hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu, nội dung trình UBND 

tỉnh xem xét, họp bỏ phiếu, quyết định công nhận 
Tháng 12  
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

5 
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 
Tháng 12  

6 

Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng Đề án Bộ máy tổ chức hệ thống Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 

2025 

Tháng 12 

Sau khi 

TW ban 

hành CT 

NTM 2021-

2025 

7 

Tham mưu UBND trình HĐND tỉnh ban hành “quy 

định mức hỗ trợ từ NSNN để thực hiện một số nội 

dung XD NTM trên địa bàn xã, khen thưởng công 

trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn NTM...” 

Quý IV 

Sau khi 

TW ban 

hành KH 

2021-2025 

(thay NQ 

17, QĐ 35) 

Thường xuyên 

    

1 
Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia Quý/năm 

Định kỳ 

theo quy 

định 
 

2 
Vận hành cổng thông tin điện tử về Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
Cả năm  

3 

Thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền 

về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện 

thông tin đại chúng 

Cả năm  

4 

Đôn đốc các Sở ngành, địa phương triển khai thực 

hiện Chương trình đảm bảo đúng các mục tiêu của 

kế hoạch đề ra. 

Cả năm 
VP (theo 

từng lĩnh 

vực) 

5 

Phối hợp với các đơn vị tham mưu thực hiện Dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, 

Đề án mỗi xã một sản phẩm, Đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp. 

Cả năm 
VP (theo 

từng lĩnh 

vực) 
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