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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chƣơng trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2020
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày
16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban
Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 –
2020 về Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về
tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Công văn số 2440/SNNPTNT-NTM ngày 10/9/2019, UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2020, cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010
– 2020, trong đó, tập trung đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút
ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình.
- Đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp
chủ yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến
2030.
- Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào
thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020.
2. Yêu cầu
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- Đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, rút ra được những
mặt đạt được, bài học kinh nghiệm; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;
đảm bảo đánh giá toàn diện, sâu sắc, hiệu quả và tránh hình thức.
- Hội nghị cần đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo sự phối
hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố.
II. NỘI DUNG, PHƢƠNG THỨC TIẾN HÀNH
1. Nội dung, chƣơng trình Hội nghị: (Phụ lục số 01 kèm theo)
2. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh
3. Cơ quan tham mƣu tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh.
4. Thành phần dự Hội nghị:
Tổng số lượng đại biểu dự kiến mời tham dự: 225 (Phụ lục số 02 kèm
theo)
5. Báo cáo tham luận tại Hội nghị
- 05 báo cáo tham luận của sở, ngành tỉnh
- 08 báo cáo tham luận của huyện
- 04 báo cáo tham luận của xã
Các đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo tham luận, thực hiện báo cáo
và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối
nông thôn mới tỉnh), đồng thời gửi vào họp thư điện tử: vpntmsnn@quangngai.gov.vn trước ngày 30/9/2019 (Chi tiết theo phụ lục số 03
kèm theo).
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Ngày 15/10/2019.
2. Địa điểm: Tại khách sạn Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Hội nghị đã được UBND tỉnh bố trí, giao cho Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới
tỉnh) tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 03/5/2019.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phát hành Giấy mời đại biểu dự Hội nghị và chuẩn bị các nội dung
khác có liên quan nhằm tổ chức thành công Hội nghị.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối
Nông thôn mới tỉnh:
- Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 – 2020.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức giới thiệu,
trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại Hội nghị.
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- Lập hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Ban Thi đua –
Khen thưởng tỉnh thuộc Sở Nội vụ) quyết định khen thưởng cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển
khai Kế hoạch; chuẩn bị nội dung (trong đó chuẩn bị bài phát biểu khai mạc,
kết luận tại Hội nghị cho lãnh đạo UBND tỉnh; đề xuất danh sách khách mời
cụ thể, dự thảo Giấy mời dự Hội nghị) và chương trình Hội nghị. Chịu trách
nhiệm về công tác hậu cần, phục vụ hội nghị.
3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thƣởng tỉnh)
Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng các tập thể, cá
nhân liên quan tại Hội nghị tổng kết. Chủ trì thực hiện các nghi thức về thi
đua, khen thưởng tại Hội nghị.
4. Các sở, ngành, Hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và
UBND các xã: Hành Minh, Bình Dƣơng, Nghĩa Lâm, Tịnh Châu.
Chuẩn bị các báo cáo tham luận theo phụ lục 03 kèm theo và trực tiếp
báo cáo tại Hội nghị.
5. Đài phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi:
Tổ chức các tin, bài phóng sự về kết quả 10 năm (2010 – 2020) thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng
Ngãi tại Hội nghị.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
KT.CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi; Đài PT-TH tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã: Hành Minh, Nghĩa Lâm,
Bình Dương, Tịnh Châu;

Nguyễn Tăng Bính

- VP Điều phối Nông thôn mới tỉnh;
- CPUB: CVP, PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong374)
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Phụ lục 01
DỰ KIẾN
CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN
CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NỒNG THÔN
MỚI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 17/9/2019 của
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)
Thời gian

Nội dung

Chủ trì/thực hiện

07h00 – 7h30

Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

7h30-7h45

Phóng sự kết quả 10 năm (20102020) thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới
tỉnh Quảng Ngãi

Đài phát thanh – Truyền hình
Quảng Ngãi

07h45-07h50

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại
biểu và chương trình Hội nghị

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối
NTM tỉnh

07h50-08h00

Phát biểu khai mạc Hội nghị

Lãnh đạo UBND tỉnh

08h00-08h45

Báo cáo tổng kết 10 năm thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
Quảng Ngãi giai đoạn 2010 2020

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và
PTNT

8h45-9h45

Báo cáo tham luận

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị
thực hiện báo cáo

9h45-10h00

Nghĩ giải lao

10h00-10h30

Thảo luận

Đại biểu dự hội nghị

10h30-10h45

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đại diện các đơn vị

10h45-11h30

Khen thưởng cho các tổ chức, cá
nhân điển hình

Lãnh đạo UBND tỉnh

11h30-12h00

Phát biểu kết luận Hội nghị

Lãnh đạo UBND tỉnh
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Phụ lục 02
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ
(Kèm theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 17 /9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Thành phần

TT

Số lƣợng

I

Tỉnh

74

1

Tỉnh ủy

6

2

Hội đồng nhân dân tỉnh

6

3

UBND tỉnh

6

4

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

1

5

Thành viên Ban chỉ đạo tại Quyết định
787/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ
tịch UBND tỉnh

36

6

Liên đoàn Lao động tỉnh

1

7

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật
tỉnh

1

8

Sở Nông nghiệp và PTNT

7

9

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn
mới tỉnh

7

10

Ban thi đua – khen thưởng tỉnh

3

II

Huyện

42

1

Huyện ủy, Thành ủy

14

3

UBND huyện, thành phố

14

4

Văn phòng Điều phối nông thôn mới
huyện

14

UBND xã

84

1

Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai
đoạn 2010 - 2018

59

2

Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2019

25

IV

Một số cá nhân tiêu biểu đƣợc khen
thƣởng

20

V

Phóng viên thông tấn báo chí

5

III

Tổng cộng

225
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Phụ lục 03
BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ
(Kèm theo Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh)
TT

Nội dung

Cơ quan, đơn vị thực
hiện

1

Mục tiêu, giải pháp xây dựng nông thôn mới ở các
xã miền núi giai đoạn 2021 - 2025

UBND các huyện:
Sơn Tây, Tây Trà

2

Kinh nghiệm huy động và phát huy hiệu quả các
UBND các huyện: Tư
nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình mục
Nghĩa, Sơn Tịnh
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3

Giải pháp đẩy mạnh thực hiện xây dựng khu dân cư
nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã.

UBND các huyện:
Nghĩa Hành, Tp
Quảng Ngãi

4

Kết quả triển khai chương trình OCOP gắn với xây
dựng nông thôn mới, giải pháp thực hiện giai đoạn
2021-2025

UBND huyện: Sơn
Hà, Bình Sơn

5

Giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn
mới ở các xã miền núi, giải pháp để phát huy hiệu
quả trong giai đoạn 2021-2025

Sở Lao động, thương
binh và xã hội.

6

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay và
những năm đến.

Công an tỉnh

7

Kết quả thực hiện hoàn thiện hệ thống giao thông
trên địa bàn thôn, xã, giải pháp và định hướng thực Sở Giao thông vận tải
hiện trong giai đoạn 2021-2025

8

Phong trào “5 không 3 sạch” của Hội Liên hiện phụ
nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, định
hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

9

Giải pháp thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường Sở Tài nguyên và Môi
trong thời gian đến
trường

10

Giải pháp giữ vững, nâng chất lượng các tiêu chí ở
xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới xây dựng
xã nông thôn mới nâng cao.

Hội Liên hiệp phụ nữ
tỉnh

UBND các xã: Hành
Minh, Bình Dương,
Nghĩa Lâm, Tịnh
Châu
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