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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN THƢỜNG TRỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-MTTQ-BTT        Quảng Ngãi, ngày       tháng 9 năm 2022 

KẾ HOẠCH   
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của 

ngƣời dân về kết quả xây dựng nông thôn mới  
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh và Kế hoạch số 176/KH-MTTQ-BTT ngày 03/3/2022 của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao 

chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”;  

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của 

người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua kiểm tra để đánh giá sát đúng tình hình thực hiện Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với kết 

quả xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, nhất là mô hình “Khu dân cư 6 

không” và các Phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, 

“Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.  

- Thu thập ý kiến, kiến nghị của các địa phương về những tồn tại, hạn chế 

và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận 

động, Việc lấy kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông 

thôn mới và tổ chức Ngày hội, cũng như những giải pháp nhằm tiếp tục nâng 

cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động và việc tổ chức Ngày hội 

trong những năm tới. 

- Qua kiểm tra nhằm đổi mới nội dung, phương thức chia sẻ thông tin, 

huy động nguồn lực, khơi dậy, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đặc thù, thế 

mạnh của từng địa phương, vai trò tự quản của cộng đồng, tinh thần tự nguyện, 

tự giác của mọi người dân trong thực hiện Cuộc vận động. 

II. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG THỨC KIỂM TRA 

1. Nội dung 

- Công tác chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động theo Hướng dẫn số 57/HD-

MTTQ-BTT ngày 16/8/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 



 2 

việc chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản và chỉ đạo triển khai các 

phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quảng Ngãi 

chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” của cấp huyện, cấp 

xã, cấp thôn; công tác tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả 

xây dựng nông thôn mới theo Hướng dẫn số 95/HD-MTTQ-BTT ngày 

22/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc lấy ý kiến 

sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. 

- Kết quả thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn cấp huyện, cấp xã và cấp 

thôn. Trong đó từng nội dung gắn với kết quả xây dựng mô hình tự quản và kết 

quả thực hiện hai phong trào trên đây; 

- Riêng các huyện miền núi, cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong 

xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Công tác chỉ đạo thực hiện và kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân tộc ở khu dân cư; trong đó, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong 

việc tổ chức các hoạt động của Ngày hội trong những năm gần đây; 

- Ngoài các nội dung trên đây, Đoàn công tác sẽ kết hợp kiểm tra kết quả 

việc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả (phát triển kinh tế vườn, 

kinh tế trang trại, phát huy nghề truyền thống…) của các địa phương. 

2. Phƣơng thức kiểm tra 

- Đoàn kiểm tra sẽ nghe báo cáo của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các huyện về việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” và kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người 

dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. 

- Trao đổi ý kiến, thảo luận những cách làm hay, sáng tạo của địa phương 

trong thực hiện Cuộc vận động (việc xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân 

cư, nhất là mô hình “Khu dân cư 6 không” và mô hình “Khu dân cư thực hiện 

hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”); giới thiệu và nhân rộng 

cách làm hay mang tính sáng tạo, hiệu quả của các địa phương và cơ sở về xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. 

- Đoàn kiểm tra sẽ đi kiểm tra thực tế các mô hình hoạt động hiệu quả của 

một số địa phương. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần đoàn kiểm tra 

 - Đồng Bùi Đức Thọ – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

 - Đồng chí Phan Đình Thắng – Trưởng Ban Phong trào 

 - Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc – Chuyên viên Ban Phong trào. 

 2. Thời gian, địa điểm:  
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- Thời gian kiểm tra trong tháng 10 và làm việc mỗi huyện 01 ngày (sẽ có 

thông báo sau). 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện như sau: Huyện 

Sơn Hà; Huyện Ba Tơ; Huyện Minh Long; Huyện Tư Nghĩa; Huyện Sơn Tịnh; 

Huyện Mộ Đức. 

3. Kinh phí: Thực hiện từ nguồn kinh phí Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân công đồng chí 

Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo chung. 

2. Ban Phong trào 

- Chủ động thông tin liên lạc và sắp xếp thời gian kiểm tra tại các địa 

phương cho phù hợp. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra ngay sau khi kết thúc. 

3. Văn phòng 

Bố trí phương tiện phục vụ Đoàn kiểm tra và thực hiện các chế độ liên 

quan đến công tác kiểm tra. 

4. Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện 

- Xây dựng báo cáo theo nội dung kiểm tra của Kế hoạch. Lưu ý báo cáo 

cần ngắn gọn và có số liệu cụ thể. Thời giam báo cáo từ tháng 10 năm 2021 đến 

30/9/2022 

- Lựa chọn một xã, thị trấn tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động và 

các mô hình hay, hiệu quả gắn với 5 nội dung Cuộc vận động; 01 xã đã về đích 

nông thôn mới để kiểm tra quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết 

quả xây dựng nông thôn mớiđể bố trí cho Đoàn kiểm tra đi thực tế. 

- Thành phần làm việc: Ngoài Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các huyện. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện mời đại diện lãnh đạo 

Ban Dân vận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

mỗi huyện mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã dự 

kiến đi kiểm tra cùng làm việc. 

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện căn cứ kế hoạch của 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị các nội dung công việc 

để công tác kiểm tra đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
- TT Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBMTTQVN tỉnh;                                                                  

- Uỷ ban MTTQVN các huyện  Sơn Hà, Ba Tơ,                                                
             Minh Long, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Mộ Đức; 

- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh;                                                                                 

- Lưu: VT, Ban PT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Đức Thọ 
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