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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Phong trào thi đua 

"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 

 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; 

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; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 

09/6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khoá XIX về lãnh đạo 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 

số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25/2/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 

Quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 867/QĐ-

UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt 

danh sách các đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Kế 

hoạch số 272/KH - UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ và UBND Tỉnh 

Cao Bằng phát động. Phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị từ Thành phố đến cơ sở, sự chung tay của các tổ chức, cộng đồng 

doanh nghiệp và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng nhiệt tình Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn Thành phố mới đã đạt nhiều kết quả tích cực. 

 Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong Phong trào thi đua 

"Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 đạt hiệu 

quả cao hơn nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời thực hiện Kế 

hoạch số 2452/KH - UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về Kế 

hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả 
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nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai 

đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) 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 thực hiện Phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá đi 

vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp xóm. Nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ 

tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi 

trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn giàu bản sắc văn hoá 

truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

c) 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 12-NQ/TU ngày 09/6/2022 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khoá XIX về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 

25/2/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021 - 2025 và Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu 

giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 272/KH - UBND ngày 14/9/2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

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

- Phấn đấu đến năm 2024 thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới; 

- Phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Hưng Đạo năm 

2024; xã Vĩnh Quang năm 2025); 

- Phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Hưng Đạo năm 2025); 

- Phấn đấu 100% xóm đạt chuẩn nông thôn mới, 50% xóm đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu. 
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2. Yêu cầu 

a) Phong trào thi đua tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong các Phong trào 

thi đua của Ủy ban MTTQ và các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị, UBND các xã 

phường trên địa bàn Thành phố; 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 

các địa phương, đơn vị. 

b) Triển khai sâu rộng Phong trào thi đua từ Thành phố 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 thi đua 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 đơn vị, 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, đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và Thành phố hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 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) Sơ kết, 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. Ủy ban MTTQ và các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị Thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận 

trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng, 

hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tổ chức 

tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách và kịp thời đề xuất các giải 

pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; phát hiện, tuyên truyền, nhân 

rộng các điển hình tiến tiến trong Phong trào thi đua; tổ chức đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng hiệu 

quả của Phong trào thi đua. 

2. Ủy ban nhân dân Thành phố 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: 

a) Hướng dẫn UBND các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh thực 

hiện rà soát đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí trên địa bàn 

làm mục tiêu để tổ chức, triển khai, đánh giá Phong trào thi đua; 

b) Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị Thành phố triển khai thực hiện Phong 

trào thi đua đảm bảo hiệu quả; 

c) Huy động các tổ chức, cá nhân và nhân dân tích cực tham gia, đóng 

góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông 
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thôn mới trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường 

sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn 

mới; 

đ) Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm hoặc theo đúng kế hoạch, có chất 

lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Ủy ban MTTQ Thành phố và các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị Thành 

phố căn cứ đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong xây dựng nông thôn 

mới bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể 

tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, qua đó tạo sự đồng thuận 

của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ 

chức thực hiện Phong trào thi đua. Triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào 

thi đua trong giai đoạn mới với các nội dung, biện pháp cụ thể, tránh hình thức, 

lãng phí; kịp thời rút kinh nghiệm để nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu 

quả trong xây dựng nông thôn mới. 

2. Trung tâm Văn hóa -Truyền thông Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng, thường  

xuyên bám sát cơ sở để kịp thời tuyên truyền gương người tốt việc tốt, biểu 

dương các điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh  nghiệm hay, các mô hình, cách  

làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn Thành 

phố. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế Thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực 

hiện các Chương trình MTQG thành phố Cao Bằng (lĩnh vực xây dựng nông 

thôn mới) chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ Thành phố và các phòng, ban, 

đoàn thể đơn vị tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo hiệu quả; phát hiện, bồi 

dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến các cấp; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, 

thẩm định thành tích đề nghị khen thưởng hằng năm và giai đoạn theo quy định; 

tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí việc kiểm tra thực hiện, sơ 

kết, tổng kết Phong trào thi đua theo Kế hoạch này và kinh phí khen thưởng các 

tập thể cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới; tổng hợp, thực hiện 

công tác báo cáo cấp trên hằng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định. 

2. Phòng Nội vụ Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan xây dựng Hướng dẫn công tác khen thưởng; thực hiện công tác theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; 

thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng và trình khen 

thưởng các cấp đảm bảo đúng quy định. 

3. Các các phòng, ban, đơn vị Thành phố căn cứ Kế hoạch này 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. 
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4. Trung tâm Văn hóa -Truyền thông Thành phố tăng cường công tác 

tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, ưu tiên bố trí thời lượng tuyên 

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

thi đua trên các phương tiện truyền thông của Thành phố 

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và đoàn thể các cấp 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 trong phạm vi toàn 

Thành phố. 

 Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh Cao Bằng; 

- Văn phòng điều phối NTM tỉnh CB; 

- Thành ủy Cao Bằng; 

- HĐND Thành phố; 

- Ủy ban MTTQ Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị TP; 

- UBND các phường, xã TPCB; 

- CVP, các PCVP HĐND & UBND TP; 

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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