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KẾ HOẠCH 

Tổ chức phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lƣợng  

vũ trang thực hiện “Ngày thứ bảy xanh chung sức xây dựng nông thôn mới”  

 

 

Để đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực cải thiện cảnh 

quan môi trường nông thôn. UBND huyện Văn Lãng xây dựng Kế hoạch tổ 

chức phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và 

nhân dân huyện Văn Lãng thực hiện “Ngày thứ bảy xanh chung sức xây dựng 

nông thôn mới” cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Huy động sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân 

dân hiểu tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. Tạo phong trào xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, nâng cao vai trò, 

nhận thức để người dân thực sự là chủ thể, tự giác, đồng thuận, tự nguyện, tích 

cực tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

 2. Yêu cầu 

Tổ chức thực hiện các hoạt động phải thực chất, hiệu quả, có tính lan tỏa sâu 

rộng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức; trong quá trình 

thực hiện, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang 

phải khiêm tốn, tôn trọng và gần gũi, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, không gây 

phiền hà cho cơ sở. 

Kết quả thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy xanh chung sức xây dựng 

nông thôn mới” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng 

vũ trang các cơ quan, đơn vị hàng năm. 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần tham gia 

Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, các lực lượng vũ trang, đơn vị trung 

ương, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Cán bộ, công chức, các 

đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Thực hiện vào ngày Thứ bảy tuần 3 hoặc tuần 4 hàng tháng 

(trừ ngày nghỉ Lễ, Tết), căn cứ vào tính chất công việc của cơ sở, UBND các xã 
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đăng ký với UBND huyện vào trước mùng 05 hàng tháng qua phòng Nông 

nghiệp và PTNT. 

- Địa điểm thực hiện: Tại các thôn trên địa bàn các xã. 

Giao cho Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tham mưu tổ 

chức Lễ ra quân cấp huyện tại xã Trùng Khánh trong tuần 4 tháng 03/2022 (có 

thông báo sau). 

III. NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nội dung thực hiện 

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng 

vũ trang các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trực tiếp tham gia các hoạt động 

xây dựng nông thôn mới tại cơ sở cùng với Nhân dân vào ngày Thứ bảy tuần 3 

hoặc tuần 4 hàng tháng (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết). Các hoạt động chủ yếu như sau: 

- Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chính sách của tỉnh; 

vận động Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất 

có hiệu quả, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của người dân. 

- Trực tiếp tham gia cùng Nhân dân lao động, sản xuất; xây dựng lò đốt rác 

hộ gia đình, xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, 

nhà văn hóa, nơi công cộng; trồng cây xanh, tuyến đường hoa; chỉnh trang 

khuôn viên trường lớp học, nhà văn hóa thôn; xây dựng nhà tắm, nhà tiêu, di dời 

chuồng trại; cải tạo vườn tạp... 

- Trực tiếp tham gia cùng Nhân dân thi công xây dựng các công trình hạ 

tầng nông thôn như làm đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa thôn...; hỗ trợ 

xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. 

- Xây dựng, tạo được mỗi xã ít nhất 01 tuyến đường hoa, cây xanh điển 

hình, chiều dài tối thiểu 200m, gắn với mô hình “5 không, 3 sạch”; duy trì hoạt 

động vệ sinh đường liên thôn, ngõ xóm. 

- Hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân trong các hoạt động về giáo dục, y tế, 

phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe... 

- Ngoài ra, hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, công chức xã xử lý các nội dung công 

việc chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách như công tác thực hiện cải cách hành 

chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại 

tố cáo, các hồ sơ liên quan đến các chế độ, chính sách như Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ....  

2. Phƣơng pháp thực hiện 

2.1. Căn cứ yêu cầu thực tiễn, các nhiệm vụ, tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới, những khó khăn, vướng mắc, UBND các xã phối hợp với các thôn, khu dân 

cư rà soát, xác định lựa chọn các nội dung hoạt động trong từng thời gian, địa 

điểm công việc cụ thể, đề xuất việc bố trí huy động lực lượng, dụng cụ, phương 
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tiện, cũng như huy động nguồn lực để thực hiện (trong một ngày có thể tổ chức 

các hoạt động ở nhiều thôn khác nhau tùy theo tính chất công việc).  

2.2. Lãnh đạo UBND huyện phân công các cơ quan, đơn vị trực tiếp xuống 

địa bàn các thôn, khu dân cư trên cơ sở nội dung đăng ký các nhiệm vụ của cấp 

xã theo tháng do Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tổng hợp, 

tham mưu phân theo các chức năng chuyên môn. 

(Chi tiết có thông báo phân công hàng tháng cụ thể sau) 

2.3. Về bố trí lực lượng tham gia 

- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện: Căn cứ theo mức độ công việc, các cơ 

quan, đơn vị cử cán bộ tham gia và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho 

phù hợp với từng nội dung công việc cần thực hiện (Phòng Nông nghiệp và PTNT 

sẽ có thông báo phân công số lượng cụ thể dựa trên nội dung, khối lượng công việc 

do các xã đăng ký). 

- Lực lượng ở cơ sở: Căn cứ vào quy mô hoạt động, tính chất công việc cụ 

thể, các xã huy động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đoàn 

viên, hội viên và toàn thể nhân dân thôn tham gia thực hiện đảm bảo hiệu quả. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện (Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) 

- Là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện các 

nội dung theo kế hoạch; chủ động phối hợp với các xã lựa chọn nội dung, khối 

lượng công việc cần hỗ trợ. Thực hiện thông tin, kết nối giữa UBND các xã và 

các đơn vị trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả “Ngày thứ bảy xanh chung sức 

xây dựng nông thôn mới” 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Định kỳ hàng tháng 

tổng hợp, đánh giá việc tổ chức thực hiện; đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp 

thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc. 

2. Các cơ quan, đơn vị 

- Căn cứ nguồn lực, thế mạnh của đơn vị huy động nguồn lực hỗ trợ, ủng 

hộ các thôn mà đơn vị tham gia thực hiện “Ngày thứ bảy xanh chung sức xây 

dựng nông thôn mới”. Khuyến khích hỗ trợ các nội dung về cảnh quan môi 

trường như hỗ trợ giống cây cảnh quan (Hoa, cây xanh…)để trồng, hỗ trợ chỉnh 

trang công trình phụ, cổng nhà, cổng làng…  

- Tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức, chiến sỹ, người lao động, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân  tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới theo 

nội dung đăng ký. 

- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cấp xã và các thôn được phân 

công phụ trách tổ chức huy động cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ 
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trang, đoàn viên, hội viên trực tiếp tham gia các hoạt động cùng với Nhân dân 

tại cơ sở đảm bảo hiệu quả. 

3. Ủy ban nhân dân các xã 

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện về kết quả thực hiện Kế hoạch “Ngày thứ bảy xanh chung sức xây dựng 

nông thôn mới” trên địa bàn. 

- Thống nhất với các Ban phát triển thôn về chủ trương và nội dung công việc 

cần thực hiện. Xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định từng nội dung công việc cụ thể 

theo tháng gửi Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện để tổng hợp. Chỉ đạo, 

phân công cán bộ, đảng viên, công chức trực tiếp tham gia cùng Nhân dân thực 

hiện tại các thôn, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị xác định cụ thể nội dung, công 

việc ở từng thôn theo từng thời điểm để cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia hoạt động tại cơ sở. 

- Báo cáo UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) về kế hoạch và kết 

quả thực hiện hoạt động hàng tháng; kịp thời thông tin, trao đổi khó khăn, vướng 

mắc, cụ thể: 

+ Kế hoạch hoạt động tháng gửi trước ngày 05 hàng tháng. 

+ Báo cáo kết quả thực hiện trong tháng gửi trước ngày 05 tháng tiếp theo.  

4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên 

quan tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng thực 

hiện Kế hoạch “Ngày thứ bảy xanh chung sức xây dựng nông thôn mới”; tăng 

cường kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn lực thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới. 

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về thực 

hiện Kế hoạch “Ngày thứ bảy xanh chung sức xây dựng nông thôn mới”; thường 

xuyên cập nhật thông tin tình hình về kết quả thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân 

dân trên địa bàn huyện. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

hệ thống loa tại các xã để mọi người dân được biết và cùng tham gia. Cử phóng 

viên ghi hình, đưa tin, bài phản ánh các hoạt động tổ chức phong trào cán bộ, 

công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực hiện “Ngày thứ bảy xanh 

chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Văn Lãng. 
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 Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang thực hiện “Ngày thứ bảy xanh chung sức xây dựng nông thôn mới” 

của UBND huyện Văn Lãng, trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục nghiên cứu 

điều chỉnh nội dung cho phù hợp. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã 

nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; (BC) 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; (BC) 

- Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh;  
- Thường trực Huyện ủy;   

- Thường trực HĐND huyện;      

- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị XH; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- C, PVP; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Tuấn Minh 
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