UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

Số: 230

/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 28 tháng 07 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu
tỉnh Đồng Tháp năm 2021
Nhằm đánh giá kết quả, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Chương
trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, xây dựng các tuyến đường
sáng - xanh - sạch - đẹp và nâng cao nhận thức của người dân, Uỷ ban nhân dân
Tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu
tỉnh Đồng Tháp năm 2021, với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hội thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp năm 2021
được tổ chức nhằm tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn
mới giữa các địa phương, duy trì các hoạt động sau khi xã đạt chuẩn nông thôn
mới và trong năm chuyển tiếp giữa hai giai đoạn. Qua đó, huy động sự chung
tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy tính phối hợp, sự chủ
động, sáng tạo của người dân, Ban Phát triển ấp và các tổ chức chính trị - xã hội
trên địa bàn, nhằm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
- Thực hiện Chương trình Trồng 1 tỷ cây theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng
cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.
- Xây dựng các “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” không những làm
khởi sắc diện mạo vùng nông thôn mà còn là điểm nhấn, điểm chỉ đạo hiệu quả
cho công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2. Yêu cầu
- Hội thi được phát động thực hiện đồng bộ ở cả cấp tỉnh, cấp huyện.
- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch phát động
Hội thi tại địa phương, huy động các xã trên địa bàn tham gia.
- Xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu mang nét đặc trưng
riêng, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương.
- Hội thi được chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức, triển khai có
hiệu quả và trở thành phong trào sâu rộng giữa các địa phương.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tên Hội thi: Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp
năm 2021.
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2. Nguyên tắc chung
- Hội thi được tổ chức từ cấp huyện, đến cấp tỉnh: 12/12 huyện, thành phố
tổ chức Hội thi cấp huyện.
- Ban Tổ chức Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Đồng
Tháp năm 2021 sẽ ban hành Thể lệ (dự kiến trong tháng 8/2021) để áp dụng
chung cho Hội thi cấp tỉnh. Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện có thể xây dựng và
ban hành Thể lệ riêng theo tình hình địa phương, nhưng phải phù hợp với Thể lệ
chung và nguyên tắc tổ chức Hội thi.
- Các tuyến đường tham gia Hội thi phải được thực hiện, đánh giá và xếp
hạng dựa trên tiêu chí đánh giá “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”.
3. Quy trình tổ chức Hội thi
3.1. Cấp huyện
Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phát động và xây dựng kế hoạch tổ
chức Hội thi trên địa bàn. Số lượng tuyến đường tham gia Hội thi và thời gian tổ
chức Hội thi cấp huyện do Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố quy định. Trong
đó, đảm bảo thời gian công bố kết quả Hội thi cấp huyện để lựa chọn tuyến
đường đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh, gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng
nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh trước ngày 15/12/2021.
3.2. Cấp tỉnh
Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh tổ chức đánh giá, chấm điểm trực tiếp tại hiện
trường đối với các tuyến đường đăng ký dự thi cấp tỉnh (Uỷ ban nhân dân
huyện, thành phố căn cứ kết quả Hội thi cấp huyện, lựa chọn ít nhất 02 tuyến
đường và tối đa 03 tuyến đường đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh; Tuyến
đường đăng ký cấp tỉnh phải có tổng điểm (tính cả điểm thưởng) tối thiểu 50
điểm). Thời gian dự kiến chấm thi tại các tuyến đường và tổng kết, trao giải Hội
thi cấp tỉnh chậm nhất trong tháng 01/2022.
4. Tiêu chí đánh giá “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”
Các tuyến đường tham gia Hội thi được đánh giá, chấm điểm dựa trên các
tiêu chí về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và sáng - xanh - sạch - đẹp:
- Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: tuyến đường có tổng chiều dài tối
thiểu 500m. Các tuyến đường dự thi có thể đường huyện, đường xã, đường liên
ấp, khu dân cư, nơi có đông dân cư nhưng phải đảm bảo đạt chuẩn về quy mô và
được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, có mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp
điện lực, truyền thanh.
- Sáng: có hệ thống chiếu sáng đồng bộ về quy cách.
- Xanh: trồng cây xanh, cây cảnh, hoa, thảm cỏ.
- Sạch: sạch đường, sạch ngõ (không: rác, cỏ dại, nước thải, mùi hôi,
không phơi quần áo dọc tuyến đường,…).
- Đẹp: thực hiện đạt đủ 03 tiêu chí sáng - xanh - sạch nêu trên. Ngoài ra,
Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định; treo băng rôn, pano quảng cáo, tuyên
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truyền chính trị đúng quy định, không lấn chiếm hành lang đường bộ; không dán
thông tin, quảng cáo rao vặt trên trụ đèn, trụ điện; bảng hiệu “ấp văn hóa nông
thôn mới”, bảng nội quy, quy ước ấp được lắp đặt an toàn, ngăn nắp, mỹ quan,
an toàn cho công trình, người và phương tiện lưu thông.
(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
III. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Các đơn vị có tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đạt thành tích cao
(theo khung điểm): được tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và
kèm theo mức hỗ trợ thực hiện công trình phúc lợi tương đương từ nguồn vốn sự
nghiệp kinh tế cấp tỉnh năm 2022 (vốn đối ứng của tỉnh hỗ trợ các địa phương
xây dựng nông thôn mới). Cụ thể:
- 01 giải Nhất, mức hỗ trợ tương đương:
500.000.000 đồng/đơn vị.
- 02 giải Nhì, mức hỗ trợ tương đương:
200.000.000 đồng/đơn vị.
- 03 giải Ba, mức hỗ trợ tương đương:
100.000.000 đồng/đơn vị.
- 06 giải khuyến khích, mức hỗ trợ tương đương: 50.000.000 đồng/đơn vị.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí tổ chức Hội thi ở cấp tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt
động của Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông
thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh năm 2021.
- Các địa phương chủ động lồng ghép, bố trí các nguồn vốn, huy động
nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn để thực hiện.
- Kinh phí tổ chức hội thi và kinh phí khen thưởng các giải thưởng thuộc
cấp huyện do các địa phương chủ động cân đối, bố trí theo phân cấp ngân sách.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng
Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh (Văn phòng Điều
phối Tỉnh)
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo chấm điểm thi.
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh gắn biển “Tuyến đường nông thôn mới
kiểu mẫu” đối với các tuyến đường đạt Giải.
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp,
Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh tổ chức tuyên truyền về Hội thi.
- Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức Hội thi và ban hành tiêu chí,
Thể lệ Hội thi, thang điểm.
- Ban hành quy định hồ sơ đăng ký và hồ sơ minh chứng dự thi cấp Tỉnh,
cấp huyện.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở, xây dựng Kế hoạch và kiểm
tra tiến độ thực hiện Hội thi. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai về Ban Tổ chức
Hội thi.
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2. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối Tỉnh hỗ trợ,
hướng dẫn địa phương thực hiện công trình phúc lợi khi đạt giải.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối
Tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông hướng
dẫn, đánh giá chấm điểm tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.
4. Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp Văn phòng Điều phối Tỉnh,
Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đánh
giá chấm điểm tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.
5. Sở Giao thông vận tải
- Hướng dẫn các địa phương đầu tư, xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các
tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.
- Chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công thương hướng dẫn, đánh giá chấm điểm
tiêu chí sáng, xanh.
6. Sở Công Thương: phối hợp Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, đánh
giá chấm điểm tiêu chí sáng.
7. Sở Nội vụ: phối hợp với Văn phòng Điều phối Tỉnh thẩm định hồ sơ và
trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân Tỉnh kèm tiền thưởng đối với các công trình đạt Giải tại khoản 1, Mục
III của Kế hoạch.
8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phối hợp Sở Xây dựng, Sở Công
Thương, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đánh giá chấm điểm tiêu chí
sáng, xanh, đẹp.
9. Sở Xây dựng: Phối hợp Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền
thông hướng dẫn, đánh giá chấm điểm tiêu chí sáng, xanh, đẹp.
10. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Tỉnh, Hội Cựu Chiến binh Tỉnh, Hội Nông dân Tỉnh, Hội Liên hiệp
Phụ nữ Tỉnh, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh Tỉnh: vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh
viên và Nhân dân tích cực tham gia Hội thi. Chủ động lồng ghép các nguồn vốn
(nếu có), hỗ trợ các địa phương xây dựng “Tuyến đường nông thôn mới kiểu
mẫu” tham gia Hội thi.
11. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng
Thông tin Điện tử Tỉnh
Phối hợp tuyên truyền về Hội thi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (tuyên truyền
Kế hoạch, Thể lệ Hội thi, thường xuyên đưa tin bài về tình hình xây dựng các
tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu của các địa phương, tình hình tổ chức Hội
thi cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,...).
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12. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức Hội thi cấp huyện. Kinh
phí thực hiện cân đối từ ngân sách các địa phương.
- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã đăng ký, triển khai kế hoạch, các văn
bản liên quan của Hội thi đến các ấp để tham dự Hội thi và phát động thi đua đối
với các ấp với nhau.
- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã phát động Hội thi đến các ấp, hộ dân hiểu
được mục đích, ý nghĩa, tích cực tham gia, qua đó thực hiện các nội dung của Hội
thi, đảm bảo sau khi bàn giao lại cho nhân dân tự bảo quản, chăm sóc xuyên suốt,
tạo phong trào thi đua rộng khắp, sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới.
- Huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn vốn (nếu có) hỗ trợ cho các xã
tham gia, tổ chức Hội thi.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng,
phong phú nhằm vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Hội thi.
- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra tiến độ thực hiện Hội thi cấp
xã và cấp huyện, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây
dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh (thông qua Văn
phòng Điều phối Tỉnh).
Yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân huyện,
thành phố triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình thực
hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị báo cáo về Văn phòng Điều phối
Tỉnh để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- UB MTTQ Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban Dân vận TU;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Các Hội: Cựu CB Tỉnh; ND Tỉnh;
LHPN Tỉnh;
- Liên đoàn LĐ Tỉnh;
- Đoàn TNCS HCM Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Đài PTTH ĐT; Báo ĐT;
- VPĐP NTMTCCNN Tỉnh;
- Lưu VT, CTTĐT, NC/KT(VA).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Trí Quang

Phụ lục
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ “TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU”
(Kèm theo Kế hoạch số 230 /KH-UBND ngày28 tháng07 năm 2021 của
Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp)
Nội dung thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu được chấm điểm theo
từng tiêu chí. Tổng cộng 100 điểm, trong đó điểm chuẩn là 90 điểm, điểm cộng là
10 điểm. Cụ thể như sau:
a. Phần điểm chuẩn
TT
1

2

3

Nội dung

Tiêu chí

Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Điểm chuẩn
10

Có quy mô đạt chuẩn và hệ thống báo hiệu an toàn giao
thông đảm bảo đúng theo quy định QCVN 41:2019

4

Có chiều dài tối thiểu là 500m

3

Thường xuyên có các hoạt động duy tu, bảo dưỡng đảm
bảo tuyến đường không bị xuống cấp

3

Tiêu chí sáng

20

Tuyến đường có hệ thống chiếu sáng với tỷ lệ chiếu sáng
đạt 100%

5

Đường dây chiếu sáng được sắp xếp gọn gàng, thông
thoáng, không bị cây xanh che phủ

4

Các mối nối trong đường dây chiếu sáng được quấn băng
keo an toàn, dây lên đèn phải được luồn trong ống bảo
vệ

2

Khoảng cách tối đa giữa 02 trụ đèn là 50 m

3

Trụ đèn và cần đèn đảm bảo mỹ quan và an toàn.

2

Hệ thống đèn được gắn vào trụ bê tông (hoặc trụ sắt)

2

Bóng đèn và chóa đèn đồng bộ

2

Tiêu chí xanh

20

Tuyến đường có trồng cây xanh, hoa kiểng, thảm cỏ đạt
100% tuyến

5

Trước và trong sân nhà ở của người dân dọc hai bên
đường có bố trí cây xanh, hoa kiểng đạt 100%

3

Cây xanh, hoa kiểng, thảm cỏ dọc tuyến đường phát triển
tốt, không sâu bệnh

3

Cây xanh, cây hoa cảnh có tỉa cành, tạo tán

3

Cây xanh đảm bảo không che khuất tầm nhìn, không ảnh
hưởng đến đường dây điện, cáp quang, đảm bảo an toàn
hành lang đường bộ.

3

Khuyến khích cây xanh hoặc hoa được trồng đồng bộ,
cùng quy cách, chủng loại.

3

2

4

5

Tiêu chí sạch

20

Hộ dân sống hai bên đường chỉnh trang, dọn dẹp nhà ở
gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp

3

100% hộ dân sống hai bên đường có thu gom rác hoặc
bố trí nơi xử lý rác

3

100% hộ chăn nuôi có công trình xử lý chất thải chăn
nuôi (hầm ủ biogas)

2

Tuyến đường thường xuyên được phát quang dọn cỏ,
không để cỏ dại mọc lấn chiếm.

3

Dọc tuyến đường không có rác thải bừa bãi và không có
mùi hôi thối

3

Dọc tuyến đường không có loại hình nhà vệ sinh xây
trên kênh, rạch (cầu cá) gây mất mỹ quan

3

Ao, hồ, kênh, rạch trên tuyến đường (nếu có) đảm bảo
nước sạch, không rác và không có mùi hôi thối

3

Tiêu chí đẹp

20
03 tiêu chí sáng - xanh - sạch được thực hiện đồng bộ,
cùng quy cách, đảm bảo vẻ mỹ quan

5

Hai bên đường có bố trí chỗ để trồng cờ phướn; trước
nhà các hộ dân có chỗ dựng cột cờ để Nhân dân treo cờ
Tổ quốc vào các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan
trọng của đất nước và của Tỉnh đúng quy định. Cờ Tổ
quốc không bạc màu, không bị sờn rách.

5

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh treo biển hiệu, bảng quảng
cáo đúng quy định, không lấn chiếm hành lang đường bộ
gây mất trật tự an toàn giao thông.

3

Treo băng rôn, pano quảng cáo, tuyên truyền chính trị
đúng quy định; không dán thông tin, quảng cáo rao vặt
gây mất vẻ mỹ quan nơi công cộng (trên cột đèn, cột
điện, tường rào,...)…

3

Bảng hiệu “ấp văn hóa nông thôn mới” được lắp đặt an
toàn, đúng quy định, đảm bảo vẻ mỹ quan.

4

TỔNG CỘNG

90

b. Phần điểm cộng
Điểm cộng có 10 điểm, được tính cho các nội dung sau:
- Tuyến đường tham gia Hội thi có chiều dài ≥ 1 km: + 02 điểm.
- Cây xanh, hoa kiểng được trồng, được sắp xếp thành những khẩu hiệu
hoặc hình ảnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới: + 02 điểm.
- Hộ dân sống trên tuyến đường có hiến đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, tiền
mặt... tham gia xây dựng các công trình nông thôn: + 02 điểm.
- Tuyến đường có 100% hộ dân đạt chuẩn hộ văn hóa nông thôn mới: + 02 điểm.

3

- Tuyến đường có cách làm hay, sáng tạo (thành lập tổ thu gom rác, đội sửa
chữa duy tu tuyến đường, câu lạc bộ cây cảnh,...): + 02 điểm.
c. Xếp hạng
- Tính theo số điểm từ cao xuống thấp, tính cả điểm thưởng.
- Trong trường hợp có nhiều tuyến đường có cùng số điểm, Ban Tổ chức
Hội thi của Tỉnh sẽ so sánh số điểm chính thức đạt được của từng tuyến đường,
không tính điểm thưởng để xếp hạng. Trường hợp so sánh số điểm chính thức
vẫn còn bằng nhau, sẽ ưu tiên cho địa phương (huyện, thành phố) đạt ít giải
thưởng hơn. Các trường hợp phát sinh khác sẽ do Ban Tổ chức Hội thi của Tỉnh
xem xét, quyết định.

