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Số:         /MTTQ-BTT Quảng Ngãi, ngày        tháng 9  năm 2022 
V/v triển khai thực hiện 06 Chương 

trình chuyên đề và quy định về đạt 

chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ trong 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

 

                                 Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam    

                                                   các huyện, thị xã, thành phố.    

Ngày 30/8/2022 UBND tỉnh Ban hành Công văn số 4345/UBND-KTN về 

việc triển khai thực hiện 06 Chương trình chuyên đề và quy định về đạt chuẩn, 

hoàn thành nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh; 

 Để góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành 

phố thực hiện một số nội dung như sau: 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân 

tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, tập trung thực hiện hiệu quả 06 Chương trình chuyên đề theo các Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ, như: Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 

01/8/2022 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình phát triển 

du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết 

định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học công 

nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây 

dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường 

bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước nước sạch nông thôn trong 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 

02/8/2022 phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu 

chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Quyết 

định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 ban hành quy định, điều kiện, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa 

phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

- Phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp triển 

khai thực hiện hiệu quả 06 Chương trình chuyên đề và quy định về đạt chuẩn, 

hoàn thành nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thông 



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

minh”; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua 

yêu nước ở địa phương, góp phần thực hiện Phong trào “Quảng Ngãi chung sức 

xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. 

- Chủ trì phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực 

hiện các chủ trương, chính sách, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, giảm nghèo bền vững; giám sát việc xét công nhận đối với địa phương đạt 

chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, địa phương đạt chuẩn đô 

thị văn minh; giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, nguồn 

vốn xã hội hóa, nguồn vốn do Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới; 

giám sát nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; giám sát việc 

bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, bảo đảm an toàn thực phẩm trong xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh.  

- Tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh (Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có 

hướng dẫn sau).  

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đạt hiệu quả; định 

kỳ báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi, chỉ 

đạo./. 
Nơi nhận:                 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBMTTQVN tỉnh;                    

- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh; 

- Lưu VT, Ban PT. 

TM.BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Đức Thọ 
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