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BÁO CÁO
Kết quả tổ chức lễ ra quân thực hiện chương trình nông thôn mới đầu xuân
Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về triển khai các hoạt động Lễ ra quân đầu năm 2022;
Căn cứ Công văn số 806-CV/VPHU ngày 27/01/2022 của Huyện ủy Tu
Mơ Rông về việc tổ chức Lễ ra quân đầu xuân thực hiện Chương trình Nông
thôn mới 2022.
Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông báo cáo kết quả tổ chức lễ ra quân
thực hiện chương trình nông thôn mới đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa
bàn huyện Tu Mơ Rông, cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức
lễ ra quân đầu xuân Nhâm Dần 2022 thực hiện chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo việc phát
động tổ chức triển khai ra quân đầu xuân Nhâm Dần 2022 thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tu Mơ
Rông(1); đề nghị Thường trực Huyện ủy chỉ đạo lễ ra quân đầu xuân thực hiện
chương trình nông thôn mới năm 2022 đồng thời phân công lãnh đạo Ủy ban
nhân dân huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự và chỉ đạo lễ phát động
ra quân đầu xuân tại các xã trên địa bàn huyện (2). Chỉ đạo Văn phòng Điều phối
huyện hướng dẫn các xã nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức ra quân đầu xuân (3).
2. Công tác tuyên truyền
Ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các công việc tại lễ ra quân đầu
xuân thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên
truyền lồng ghép vào các buổi hội họp xã, thôn, tuyên truyền bằng băng rôn,
khẩu hiệu. Nhằm tạo khí thế thi đua, sôi nổi ngay từ đầu năm và kêu gọi sự
hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện
cùng nhau tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần cải thiện đời
(1)

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân huyện Tu Mơ Rông về việc Triển
khai ra quân đầu xuân thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
đầu xuân Nhâm Dần 2022.
(2)

Công văn số 192/UBND-NN ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc đề
nghị chỉ đạo lễ ra quân đầu xuân thực hiện chương trình nông thôn mới năm Nhâm Dần 2022.
(3)

Hướng dẫn số 01/HD-VPĐP ngày 26/01/2022 của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện về
việc nội dung tổ chức lễ phát động ra quân đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 thực hiện chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới.

2
sống, thay đổi diện mạo nông thôn và đạt các mục tiêu Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới đã đề ra.
3. Kết quả lễ ra quân đầu xuân
- Vào lúc 08h30, ngày 08 tháng 02 năm 2022 (nhằm ngày mồng 08 tháng
giêng năm Nhâm Dần) trên địa bàn huyện có 11/11 xã đồng loạt tổ chức lễ ra
quân đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới. Trong đó, có 10 thôn được chọn làm điểm của 10 xã; riêng
huyện chọn thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi làm điểm phát động cho toàn huyện.
- Trong ngày ra quân đầu xuân, toàn huyện đã huy động 6.507 lượt người
dân tham gia lễ phát động, tổ chức nạo vét cống rãnh, phát quang đường làng
ngõ xóm, đào hố rác; mở rộng các tuyến đường đi khu sản xuất; nạo vét kênh
mương thủy lợi; tu sửa khuôn viên, vườn hoa, trồng hoa và cây xanh; sửa chữa
hệ thống điện chiếu sáng,…., cụ thể:
+ Nạo vét cống rãnh, phát quang đường làng ngõ xóm; đào đắp, mở rộng
các tuyến đường đi khu sản xuất; nạo vét kênh mương thủy lợi: 87,112 km.
+ Đào hố rác tại khu vực công cộng và nhà dân: 30 cái.
+ Trồng hoa, cây xanh khu vực nhà rông và các điểm công cộng trong
thôn; tu sửa khuôn viên khu vực công cộng: 02 công trình.
+ Sửa chữa điện nhà dân và dọc đường nội thôn: 01 công trình với tổng số
10 trụ điện được sửa chữa.
+ Duy tu, bảo dưỡng cầu treo: 04 cái.
+ Sửa chữa công trình nước sinh hoạt: 01 công trình.
(chi tiết có biểu tổng hợp kèm theo)
4. Đánh giá chung
Trong tình hình dịch bệnh Co-vid 19 như hiện nay, Lễ phát động ra quân
đầu xuân thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
huyện năm 2022 đã được tổ chức thực hiện tốt. Với tinh thần Nhà nước và nhân
dân cùng làm, người dân cùng lực lượng cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh
niên và nhân dân tại tất cả các thôn, các xã đều hăng hái tham gia, góp phần tạo
nên sự thành công của Lễ phát động ra quân đồng thời cũng đã triển khai thực
hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ngày lễ ra quân.
Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức lễ ra quân thực hiện chương trình
nông thôn mới đầu xuân năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông./.
Nơi nhận:
-VPĐP NTM tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT-VP.
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