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KẾ HOẠCH  

Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước  

chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025  

 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2452/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng 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. Sở Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện  phong trào thi đua với 

những nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của công chức, viên chức 

và người lao động về việc tham gia các hoạt động chung sức xây dựng nông 

thôn mới nhằm góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, đời sống người dân được 

nâng lên, văn hóa xã hội tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

đảm bảo, từ đó tham gia thực hiện thành công Phong trào thi đua "Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% văn bản về Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 và các nội dung thi đua thực hiện chương trình 

xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai 

đoạn 2021-2025 của cấp trên được tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công 

chức, viên chức và người lao động của Sở; 

- 100 % công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng nhiệt tình các 

phong trào thi đua, ủng hộ các quỹ: Xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nông dân; 

tham gia các hoạt động giúp đỡ xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2025. 

II. YÊU CẦU 

Phong trào thi đua được triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, lao 

động của Sở; có nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực 

tế của các phòng, đơn vị thuộc Sở.  
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III. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền và phổ biến kịp thời các văn bản hiện hành về Phong trào 

thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 và 

các nội dung thi đua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của cấp bằng nhiều 

hình thức như phổ biến tại hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật của cơ 

quan, các cuộc họp của các đoàn thể, chuyển đến tài khoản của các cá nhân công 

chức, viên chức, lao động trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của Sở. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua đạt hiệu quả, thiết thực 

gắn với thực hiện phong trào “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thi đua hoàn thành kế 

hoạch, nhiệm vụ được giao hàng năm. Vận động công chức, viên chức, lao động 

tích cực tham gia hưởng ứng các đợt phát động, đóng góp các nguồn lực để góp 

phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025. 

3. Trú trọng đến nội dung xây dựng nông thôn mới trong việc tham mưu 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

4. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở và các tổ chức đoàn thể 

trong cơ quan xây dựng Kế hoạch, vận động các nguồn lực tham gia giúp đỡ xã 

Cai Bộ, huyện Quảng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025. 

5. Tham gia các hoạt động hưởng ứng  xây dựng nông thôn mới do Tỉnh 

phát động hàng năm. 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ nay đến năm 2025. Tiến độ 

triển khai các năm cụ thể như sau: 

1. Quý IV năm 2022:  

Tổ chức phát động phong trào thi đua; phổ biến, tuyên truyền tài liệu phong 

trào thi đua tới công chức, viên chức, lao động của Sở. 

2. Năm 2023: 

- Triển khai sâu rộng phong trào, tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế 

hoạch của Sở và Kế hoạch số 2452/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng 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. 

- Phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến. 

- Kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai thực hiện theo các nội 

dung đã đề ra nêu trên. 
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- Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua, đánh giá kết quả 

triển khai thực hiện. 

3. Năm 2024: 

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua theo các nội dung đã phát động. 

- Bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

4. Năm 2025: Tổ chức tổng kết phong trào thi đua. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực 

hiện, hưởng ứng nhiệt tình Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo đúng lộ 

trình đề ra; 

2. Văn phòng Đăng ký Đất đai  tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản 

của các cấp về Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và các nội dung thi đua thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn 

mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của cấp trên trên trang thông tin điện tử của 

Sở; 

3. Văn phòng Sở định kỳ hàng năm tham mưu cho Giám đốc Sở kịp thời 

biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, 

tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Trình cấp trên khen thưởng 

những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổng hợp đánh giá tình hình thực 

hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ” và báo 

cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai 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. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu và triển 

khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh; 

- Vụ Thi đua, khen thưởng  và TT - BTNMT; 

- Khối Thi đua II (Sở Khoa học CN); 

- Cụm Thi đua II (Sở TN&MT Bắc Giang); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

                            
 Nông Văn Chiêm  
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