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BÁO CÁO  

Kết quả ra quân đầu xuân Quý Mão năm 2023 thực hiện Chương 

 trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ ra quân đầu 

năm 2023 tại Công văn số 5234/VP-NNTN ngày 13/12/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Kon Tum. 

UBND huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả ra quân đầu xuân Quý Mão  năm 

2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC RA QUÂN 

1. Công tác chỉ đạo: Trên cơ sở các văn bản của tỉnh, UBND huyện đã 

ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân phát động 

phong trào xây dựng nông thôn mới(1). 

2. Về nội dung: Với chủ đề ra quân năm 2023 “Ra quân xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh”; các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện đã đồng loạt phát động ra quân xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh 

trang đô thị, nông thôn năm 2023 (một số hoạt động như: Làm đường giao 

thông nông thôn; cải tạo sân nhà rông; phát dọn đường làng, ngõ xóm; dọn vệ 

sinh, phát quang các tuyến đường nội thôn; chỉnh trang đô thị và trồng hoa; 

phát quang, mở rộng, nạo vét rãnh thoát nước; tổng dọn vệ sinh môi trường...). 

3. Hình thức ra quân 

- Các xã, thị trấn đồng loạt ra quân đầu năm trong cùng ngày(2), trong đó 

mỗi địa phương lựa chọn công trình để làm lễ ra quân điểm, sau đó tổ chức nhân 

rộng trên toàn địa bàn.  

- Xã Đăk Tơ Lung được huyện chọn tổ chức điểm lễ phát động ra quân 

thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đầu năm 2023 trên địa 

bàn toàn huyện(3). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

                                           
(1) Công văn số 1547/UBND-TH ngày 22/12/2022 về việc đăng ký danh mục công trình ra quân đầu năm 

xây dựng nông thôn mới năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2023 về việc ra quân đầu xuân Qúy 

Mão năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 
(2) Vào 8h30’, ngày 31/01/2023. 
(3) Công trình ra quân: Làm 250m đường bê tông tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn 4-làng Kon 

Mong Tu. 
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1. Kết quả ra quân: Toàn huyện đã huy động được 2.803 lượt cán bộ và 

Nhân dân tham gia lễ ra quân phát động phong trào. Kết quả đạt được (có biểu 

tổng hợp chi tiết kèm theo). 

2. Đánh giá chung: Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thường trực 

Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; sự tích cực tham gia của các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn, Lễ ra quân đã tạo khí thế sôi nổi, hăng say lao động, sản 

xuất ở các cấp, ngành, đơn vị, địa phương ngay từ những ngày đầu Xuân, qua đó 

đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua 

xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.  

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả ra quân đầu xuân Qúy 

Mão năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Kon Rẫy/. 

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

- BCĐ các Chương trình MTQG 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 phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuỷ 
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