
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND Kon Râỹ, ngày       tháng     năm 

KẾ HOẠCH 

Ra quân đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 thực hiện Chương trình 

 MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kon Rẫy 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đăng ký Lễ ra quân đầu 

năm 2022 tại Công văn số 4509/VP-NNTN ngày 31/12/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh; 

UBND huyện Kon Rẫy xây dựng kế hoạch ra quân đầu xuân Nhâm Dần 

năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo khí thế sôi nổi, thi đua yêu nước, hăng say lao động, sản xuất ở cấp, 

ngành, đơn vị, địa phương ngay từ những ngày đầu Xuân, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp Nhiệm kỳ 2020-2025 

đã đề ra. 

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới bằng 

các nội dung, hoạt động cụ thể, làm nhiệm vụ trọng tâm để các địa phương 

triển khai thực hiện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân 

hiểu rõ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Đồng 

thời phát huy tính tự giác của cộng đồng dân cư, đảm bảo thực hiện theo 

đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám 

sát, dân thụ hưởng”. 

 2. Yêu cầu: Các xã, thị trấn lựa chọn nội dung, hạng mục phù hợp với 

điều kiện thực tế tại địa phương và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Lễ 

ra quân đầu năm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đạt hiệu quả cao. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

Chủ đề ra quân năm 2022: “Ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh trên địa bàn tỉnh Kon Tum” Các nội dung ra quân tập trung gồm:  

- Triển khai các nội dung trọng tâm về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã 

hội của địa phương trong năm 2022. 

- Triển khai thực hiện các mô hình về phát triển sản xuất, khai hoang cải 

tạo đồng ruộng, phát triển sản phẩm OCOP... 

- Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các công trình hạ tầng nông thôn như: 

Làm đường giao thông, kênh mương, nhà văn hóa, khu thể thao... 

- Các hoạt động về cải tạo cảnh quan, các công trình công cộng chỉnh 

trang đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường như: xây dựng mới hoặc trồng cây 
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xanh các trục đường giao thông; tu sửa, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng, các 

công trình văn hóa; phát dọn đường làng ngõ xóm, làm hàng rào, cổng, khuôn 

viên Hội trường nhà văn hóa thôn, làng;.. 

- Ra quân lập lại trật tự, văn minh đô thị, nông thôn như: Chợ, vỉa hè, lòng 

đường; gỡ bỏ biển quảng cáo, rao vặt trái phép,... 

- Ra quân dọn dẹp, thu gom vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn và ký 

cam kết bảo vệ kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường. 

- Ra quân phát động phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác 

quản lý bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2022 theo yêu cầu của Thủ 

tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian thực hiện: Các xã, thị trấn tổ chức đồng loạt ra quân vào lúc 

8h30’, thứ 3, ngày 08/02/2022 (nhằm ngày mùng 08 tháng giêng năm Nhâm Dần). 

2. Địa điểm: Tại các xã, thị trấn (có phụ lục cụ thể kèm theo). 

3. Tổ chức điểm: Tại thôn 2, xã Đăk Pne được chọn điểm của huyện tổ chức 

lễ ra quân đầu năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ tổ chức lễ tại xã Đăk Pne 

1.1. Giao Phòng NN&PTNT huyện,Văn phòng Điều phối nông thôn mới:  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị tài liệu cho 

lãnh đạo UBND huyện và chương trình tổ chức buổi Lễ tổ chức điểm (hoàn 

thành trước ngày 27/01/2022). 

- Tham mưu UBND huyện về thành phần dự Lễ và phát hành giấy mời. 

(hoàn thành trước ngày 24/01/2022). 

- Phối hợp với UBND xã Đăk Pne kiểm tra các điều kiện cần thiết tổ chức 

buổi lễ (hoàn thành trước ngày 06/02/2022). 

- Phối hợp với các xã, thị trấn còn lại kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân 

đầu năm. 

* Chủ trì, tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả Lễ ra quân đầu 

năm 2022 trên địa bàn huyện gửi về UBND tỉnh và các  Sở ngành liên quan đảm bảo 

thời gian theo quy định. 

1.2. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

- Phối hợp với xã Đăk Pne đảm bảo công tác trang trí buổi lễ (hoàn thành 

trước ngày 06/02/2022). 

- Phối hợp với UBND xã Đăk Pne đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên 

hệ thống truyền thanh về mục đích, ý nghĩa của đợt phát động phong trào, kêu 

gọi mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng ra quân đầu năm.  

- Đưa tin, đăng tải kịp thời Lễ ra quân thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện. 

1.3. Giao UBND xã Đăk Pne 
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- Phân công cán bộ làm công tác tổ chức buỗi lễ ra quân đầu năm. 

- Chuẩn bị văn nghệ, băng rôn, maket trang trí, máy móc thiết bị và các 

điều kiện vật lực khác phục vụ buổi lễ. 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, công chức, các ngành đoàn 

thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia hưởng ứng ra quân đầu năm. 

2. Đề nghị Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các ngành đoàn thể 

phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các đoàn thể, 

tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên tham gia hưởng ứng ra quân xây dựng 

nông thôn mới năm 2022.  

3. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn: 

-  Tổ chức lễ ra quân đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 trên phạm vi tất cả 

các thôn, làng trên địa bàn mình quản lý; chú trọng việc lựa chọn nội dung, hoạt 

động để tổ chức ra quân phù hợp với tình hình thực tế của từng khu dân cư trên 

địa bàn. 

- Huy động được mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, công ty, 

trường học trên địa bàn để tích cực tham gia. 

- Lễ ra quân phải đảm bảo mang lại hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, hiệu 

quả, tránh phô trương hình thức. Sau khi hoàn thành tổ chức Lễ ra quân đầu năm 

tại đơn vị mình báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng NN&PTNT huyện) 

trước ngày 11/02/2022. 

- Trong quá trình triển khai tổ chức ra quân đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 

phải triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức ra quân đầu xuân Nhâm 

Dần năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện./. 

Nơi nhận:                                                      
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);       

- Sở NN&PTNT tỉnh (b/c);                                                                           

- Văn phòng điều phối NTM tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c);  

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                  

- Các thành viên BCĐ NTM huyện (t/h); 

- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT.                                                                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy  

 



DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NTM ĐẦU XUÂN 

NHÂM DẦN NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày        /01/2022 của UBND huyện) 

 
       
TT Tên đơn vị Nội dung công việc Địa điểm tổ chức Quy mô  

 Thời gian 

ra quân 

Ghi 

chú 

1 Xã Đăk Pne 
Làm mới tuyến đường bê tông nông thôn tại thôn 2, đoạn từ 

khu nhà làng đến tuyến đường DH22. 
Thôn 2 

Chiều dài 100 m (Bê tông xi 

măng M250 đá 1*2, dày 16 cm; 

bề rộng nền đường: Bn=4 m; bề 

rộng mặt đường: Bm = 3 m) 

08h30' 

ngày 

08/02/2022 

Tổ 

chức 

điểm 

2 Xã Đăk Tờ Re 

Làm đường bê tông nông thôn vào sân thể thao trung tâm xã Thôn Kon Săm Lũ Chiều dài tuyến đường L=142m.   

Cải tạo, san gạt sân thể thao trung tâm xã. Thôn Kon Săm Lũ Diện tích S=3.217,5 m2   

Dọn dẹp vệ sinh, phát quang các tuyến đường nội thôn, nhà 

rông, nhà văn hoá.  
08 thôn Làm trên địa bàn xã (12 làng)   

3 
Xã Đăk Tơ 

Lung 

Làm mới cảnh quan, đường hoa nội thôn Thôn 7 Chiều dài  L=300 m   

Đổ bê tông xi măng sân bóng chuyền Thôn 7 
Diện tích 220 m2  

(kích thước dài=20m, rộng=11m)  
  

4 Xã Đăk Ruồng 

Cải tạo cảnh quan các công trình công cộng chỉnh trang nông 

thôn, bảo vệ môi trường như: xây dựng mới hoặc trồng cây 

xanh các trục đường giao thông; tu sửa, chỉnh trang hệ thống 

chiếu sáng, các công trình văn hóa; phát dọn đường làng ngõ 

xóm, làm hàng rào, cổng, khuôn viên Hội trường nhà văn 

hóa thôn, làng...  

Thôn 8 Diện tích 1.000 m2.   

5 Xã Đăk Kôi 

Ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương 

thoát nước thải, tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường tại các 

khu dân cư 

09 thôn 

Nạo vét, phát dọn 500 m mương 

thoát nước thải; Dọn vệ sinh 09 

khu dân cư với 2.000 m đường 

giao thông. 

  

6 Xã Tân Lập Phát dọn các tuyến đường tại làng, ngõ xóm trên địa bàn xã 06 thôn Tổng chiều dài L= 13.500 m 
  

  

7 
Thị trấn Đăk 

Rve 
Phát dọn đường vào khu sản xuất tại thôn 5 Thôn 5 Chiều dải L = 5.000 m   
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