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 HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2021 
 

  Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh. 
  

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về 

phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tuyên 

truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2021 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích: 

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác chỉ 

đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời 

sống của nông dân.  

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và và các tầng lớp Nhân 

dân tham gia, đóng góp tích cực cho Chương trình nhằm thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu đề ra trong Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND 

tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. 

2. Yêu cầu: 

Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin, 

nhất là trên các loại hình báo chí, mạng xã hội để triển khai sâu rộng và thiết 

thực phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

II. Nội dung tuyên truyền 

1. Tuyên truyền các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu năm 2021 như sau: 

- Cấp huyện: 02 huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới là huyện Lý Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Quảng Ngãi hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (lũy kế 4 huyện, thành phố).  

- Cấp xã: 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể: huyện Bình Sơn (Bình 

Chánh, Bình Hải, Bình Thuận); thị xã Đức Phổ (Phổ Nhơn, Phổ Khánh) (lũy kế 94 

xã). Bình quân số tiêu chí/xã: 16,5 tiêu chí, không còn xã dưới 10 tiêu chí. 

Các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện nước, trường học, trạm y 

tế, nhà văn hóa, chợ…) phải đảm bảo đồng bộ, hiện đại, liên thông. 
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2. Tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, trong đó 

tuyên truyền rộng rãi các chính sách khuyến công, chính sách khuyến khích phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, chính sách đầu tư xây dựng đường 

giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi; Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt 

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

Quảng Ngãi năm 2021. 

3. Tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện các Chương trình, Đề án về 

nông nghiệp, nông thôn, nông dân, như: Đề án Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Đề án xây dựng nông thôn 

mới trong quá trình đô thị hóa; Dự án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây 

dựng nông thôn mới: Mô hình thí điểm du lịch cộng đồng; Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm;.. 

4. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung, chỉ tiêu đánh giá, nhiệm vụ, giải 

pháp, kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc duy trì 

và nâng cao chất lượng những tiêu chí đã hoàn thành của các địa phương, đơn vị 

như: nội dung chủ yếu của 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia và 11 nội dung 

trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Bộ tiêu chí 

“Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu”, “Xã nông thôn mới” của tỉnh; kết quả 

thực hiện các tiêu chí, đặc biệt các nội dung do Nhân dân tự thực hiện như: tiêu chí 

thu nhập, hộ nghèo, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa; tham gia Phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển sản xuất,... 

5. Tuyên truyền về vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới; về 

mục đích, ý nghĩa, kết quả thực hiện các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”,  “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” và các 

phong trào thi đua khác nhằm khơi dậy phong trào thi đua mạnh mẽ trong Nhân 

dân, tạo niềm tin, khí thế để tập trung nguồn lực cho thực hiện xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh. 

 6. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ, cải thiện môi trường; xây dựng 

đời sống văn hóa nông thôn, duy trì, bảo tồn những giá trị, bản sắc văn hóa truyền 

thống của địa phương; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; 

tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông sản, các sản phẩm thương hiệu của tỉnh 

gắn với phát triển sản xuất, thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

7. Đẩy mạnh tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong các 

phong trào thi đua yêu nước và Chương trình xây dựng nông thôn mới; phê phán 

những tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thực hiện kém hiệu quả; phản ánh tâm tư, nguyện 

vọng, kiến nghị và đề xuất của Nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới.                         

* Thông tin, tài liệu về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi được đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới Quảng Ngãi tại địa chỉ http://nongthonmoi.quangngai.gov.vn/. 

III. Khẩu hiệu tuyên truyền 

http://nongthonmoi.quangngai.gov.vn/
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- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương 

huyện..../xã..... ngày càng giàu đẹp, văn minh!  

- Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần xây dựng 

huyện..../xã... giàu đẹp, văn minh! 

- Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới! 

- Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền 

và của mỗi người dân! 

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với 

xây dựng nông thôn mới! 

- Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh! 

- Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

của Nhân dân! 

- Chung sức xây dựng nông thôn mới vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân! 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối 

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới thực hiện chuyên mục “Chương 

trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới” của tỉnh; xây dựng các chương trình đối 

thoại, tọa đàm; tăng cường thời lượng và dung lượng các chương trình về nông 

nghiệp, nông thôn, nông dân.  

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên Trang 

Thông tin điện tử của địa phương; Bảng đèn Led điện tử của các cơ quan, UBND 

xã, phường, thị trấn.  

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn tuyên truyền về xây dựng 

nông thôn năm 2021; Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao, UBND cấp xã 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở; 

rà soát các pa-nô, khẩu hiệu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để chỉnh 

trang, thay thế những pa-nô đã cũ, hỏng.   

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP UBND tỉnh (NNTN); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng ĐP CT MTQG xây dựng NTM; 

- Phòng VH&TT các H,TX,TP; 

- Sở TT&TT: GĐ, PGĐ, các Phòng; 

- Lưu: VT, TTBCXB; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Trường 
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