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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi “Tuyến đƣờng nông thôn mới kiểu mẫu” 

 tỉnh Sóc Trăng năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng năm 2021. 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xây dựng Kế hoạch 

tổ chức Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Sóc Trăng năm 

2021 (sau đây gọi tắt là Hội thi) với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Sóc Trăng năm 2021 

được tổ chức nhằm tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn 

mới sôi nổi giữa các địa phương, không để tinh thần xây dựng nông thôn mới 

chùng xuống trong thời gian 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 nhân dân các ấp và các đoàn thể 

nhằm nâng chất các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã 

nông thôn mới kiểu mẫu.  

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 Sóc Trăng. 

2. Yêu cầu 

- Hội thi được phát động thực hiện ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

- Các huyện, thị xã và các xã trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch 

phát động Hội thi tại địa phương, huy động 100% các ấp, 100% các xã trên địa 

bàn tỉnh 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 trong toàn tỉnh.  
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II. NỘI DUNG  

1. Tên Hội thi: “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Sóc Trăng 

năm 2021. 

2. Nguyên tắc chung 

Hội thi được tổ chức từ cấp xã, cấp huyện, đến cấp tỉnh: 10/10 huyện, thị 

xã tổ chức Hội thi cấp huyện và 80/80 xã tổ chức Hội thi cấp xã; Hội thi cấp 

huyện với sự tham gia của tất cả các xã và Hội thi cấp xã với sự tham gia của tất 

cả các ấp.  

Ban Tổ chức Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Sóc 

Trăng năm 2021 sẽ ban hành Thể lệ (dự kiến trong tháng 4/2021) để áp dụng 

chung cho Hội thi cấp tỉnh, huyện, xã. Ban tổ chức Hội thi cấp huyện, cấp xã 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” ban 

hành tại Kế hoạch này (mục 4). 

Lưu ý: Các tuyến đường đã đạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi “Tuyến 

đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Sóc Trăng năm 2019 không được tham 

gia Hội thi năm 2021. 

3. Quy trình tổ chức Hội thi 

a. Cấp xã 

Ủy ban nhân dân xã phát động thực hiện tuyến đường nông thôn mới kiểu 

mẫu trên địa bàn tất cả các ấp và tổ chức Hội thi cấp xã, lựa chọn tuyến đường 

tham gia Hội thi cấp huyện.  

b. Cấp huyện 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã phát động và xây dựng kế hoạch tổ chức 

Hội thi trên địa bàn. Trong đó quy định cụ thể thời gian hoàn thành Hội thi cấp 

xã (đảm bảo kết thúc trước ngày 30/9/2021) và tổ chức Hội thi cấp huyện trên 

cơ sở kết quả Hội thi cấp xã, lựa chọn tuyến đường tham gia Hội thi cấp tỉnh, 

đảm bảo thời gian công bố kết quả Hội thi cấp huyện, đăng ký tham gia Hội thi 

cấp tỉnh về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 30/10/2021.  

Đồng thời, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện theo dõi, tổng 

hợp kết quả tổ chức Hội thi cấp xã và gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh chậm nhất ngày 30/9/2021 để nắm bắt tiến độ, báo cáo kịp thời cho 

Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh. 

c. Cấp tỉnh 
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Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh tổ chức đánh giá, chấm điểm trực tiếp tại hiện 

trường đối với 10 tuyến đường đăng ký dự thi cấp tỉnh (số lượng 01 tuyến 

đường/huyện, thị xã). Thời gian dự kiến chấm thi tại hiện trường và tổng kết, 

trao giải Hội thi cấp tỉnh trong tháng 11/2021. 

4. Tiêu chí đánh giá “Tuyến đƣờng nông thôn mới kiểu mẫu”  

Các tuyến đường tham gia Hội thi được đánh giá, chấm điểm dựa trên các 

tiêu chí về quy mô và sáng – xanh – sạch – đẹp: 

- Quy mô: tuyến đường có tổng chiều dài tối thiểu 800m. Các tuyến đường 

dự thi có thể là đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường liên ấp, khu dân cư, 

nơi có đông dân cư nhưng phải đảm bao đạt chuẩn về quy mô và được duy tu, 

bảo dưỡng tốt). 

- Sáng: có hệ thống chiếu sáng. 

- Xanh: trồng cây xanh, cây cảnh, hoa, thảm cỏ. 

- Sạch: sạch đường, sạch ngõ (không: rác, cỏ dại, nước thải, mùi hôi,…). 

- Đẹp: thực hiện đạt 03 tiêu chí trên. Ngoài ra, Nhân dân treo cờ Tổ quốc 

đúng quy định; không lấn chiếm hành lang đường bộ; không treo băng rôn, pano 

trái phép; không có quảng cáo, rao vặt dán cột đèn, cột điện; bảng hiệu ấp, khu 

phố văn hóa đẹp, an toàn. 

(chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

III. GIẢI THƢỞNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC 

1. Cơ cấu giải thƣởng 

- 01 Giải nhất và Giấy khen của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh kèm tiền thưởng; 

- 02 Giải nhì và Giấy khen của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh kèm tiền thưởng; 

- 03 Giải ba và Giấy khen của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia tỉnh kèm tiền thưởng; 

- 04 Giải khuyến khích và Giấy khen của Ban Chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia tỉnh kèm tiền thưởng. 

2. Kinh phí tổ chức 

- Kinh phí tổ chức Hội thi theo Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 

19/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự 

toán chi tiết ngân sách tỉnh năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng.  
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- Các địa phương chủ động lồng ghép, bố trí kinh phí, huy động nguồn lực 

từ các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn để thực hiện.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cơ quan chủ trì Chƣơng 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

- Thay mặt ký Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ 

Thư ký Hội thi.  

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sóc Trăng tổ chức 

tuyên truyền về Hội thi.  

- Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh là cơ quan thường trực 

Hội thi cấp tỉnh:  

+ Tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tích cực 

tham gia Hội thi. Tham mưu xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thành lập 

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi cấp tỉnh. 

+ Xây dựng Thể lệ, thang điểm, hướng dẫn quy trình chấm thi; chuẩn bị 

các điều kiện phục vụ Hội thi cấp tỉnh. 

+ Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở và kiểm tra tiến độ thực hiện 

Hội thi. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai về Ban Tổ chức Hội thi.  

2. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh, Tỉnh đoàn Sóc Trăng 

Phối hợp chỉ đạo, triển khai trong hệ thống ngành dọc, nhất là cấp cơ sở 

đẩy mạnh tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện 

tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu; chủ động lồng ghép các nguồn vốn, công 

trình, phần việc phù hợp nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng “Tuyến đường 

nông thôn mới kiểu mẫu” tham gia Hội thi.  

3. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

Phối hợp tuyên truyền về Hội thi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (công tác phát 

động triển khai Hội thi các cấp, 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 Sóc Trăng,...); phối hợp Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện tuyên truyền về Hội thi qua các chuyên 

trang, chuyên mục hiện có. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 

- Xây dựng Kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức Hội thi các cấp trên địa 

bàn.  
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- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã phát động và tổ chức Hội thi 

cấp xã.  

- Sớm phân khai nguồn kinh phí được tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và huy động, 

lồng ghép, bố trí các nguồn vốn hỗ trợ cho các xã 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 các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh 

(thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh). 

5. Ủy ban nhân dân các xã 

- Xây dựng Kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức Hội thi cấp xã.  

- Phát động Hội thi đến từng ấp, từng khu dân cư, từng hộ dân để Nhân 

dân, tổ chức hiểu được mục đích, ý nghĩa của Hội thi và tích cực tham gia. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu 

mẫu” tỉnh Sóc Trăng năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- PCT. UBND tỉnh - Vương Quốc Nam (để b/c); 

- TV. BCĐ các CTMTQG tỉnh; 

- Ban Dân vận TU, UBMTTQ VN tỉnh, Hội Cựu 

Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN 

tỉnh, Tỉnh đoàn; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Sóc Trăng; 

- UBND 10 huyện, thị xã; 

- VPĐP 10 huyện, thị xã; 

- UBND 80 xã; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GĐ. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Huỳnh Ngọc Nhã 



Phụ lục  

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUYẾN ĐƢỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 
 (Đính kèm Kế hoạch số:          /KH-BCĐSNN ngày         /3/2021 của Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh) 

 

TT Tiêu chí Nội dung 

1 Quy mô 

Có quy mô đạt chuẩn theo quy định 

Có chiều dài tối thiểu là 800m  

Thường xuyên có các hoạt động duy tu, bảo dưỡng đảm bảo tuyến 

đường không bị xuống cấp. 

2 
Tiêu chí 

sáng 

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

Đường dây chiếu sáng được sắp xếp gọn gàng, thông thoáng, không bị 

cây xanh che phủ 

Các mối nối trong đường dây chiếu sáng được quấn băng keo an toàn, 

dây lên đèn phải được luồn trong ống bảo vệ (ruột gà).  

Khoảng cách tối đa giữa 02 trụ đèn là 30m 

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

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

Bóng đèn và chóa đèn đồng bộ 

3 
Tiêu chí 

xanh 

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

Trước và trong sân nhà ở của người dân dọc hai bên đường có bố trí 

cây xanh, hoa kiểng đạt 100% 

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

sâu bệnh 

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

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. 

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

chủng loại.  

4 
Tiêu chí 

sạch 

100% Hộ dân sống hai bên đường chỉnh trang, dọn dẹp nhà ở gọn 

gàng, ngăn nắp, sạch đẹp 

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

rác 

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

biogas) 

Tuyến đường thường xuyên được phát quang dọn cỏ, không để cỏ dại 

mọc lấn chiếm 

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

Dọc tuyến đường không còn nhà vệ sinh xây trên sông, kênh, rạch (cầu 

cá)  

Ao, hồ, kênh, rạch trên tuyến đường (nếu có) đảm bảo thông thoáng, vệ 

sinh 



 

 

 

  

TT Tiêu chí Nội dung 

5 Tiêu chí đẹp 

03 tiêu chí sáng – xanh – sạch được thực hiện đồng bộ, cùng quy cách, 

đảm bảo vẻ mỹ quan 

Hộ dân sống hai bên đường có cột cờ và treo cờ Tổ quốc theo đúng 

quy định. Lá cờ không bạc màu, không bị sờn rách 

Hộ dân treo biển hiệu (nếu có) đúng vị trí, không lấn chiếm hành lang 

đường bộ. 

Không treo băng rôn, pano không phép, không quảng cáo rao vặt gây 

mất mỹ quan (dán tờ rơi trên cột đèn, cột điện, tường rào,...) 

Bảng hiệu ấp, khu phố văn hóa (nếu có) được lắp đặt an toàn, đúng quy 

định, đảm bảo vẻ mỹ quan.  
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