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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua phát triển
Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của UBND
tỉnh Hậu Giang về việc phát động phong trào thi đua phát triển Giao thông nông
thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018.
Nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc
biệt là phát triển mạng lưới giao thông, thủy lợi theo mục tiêu Quy hoạch xây
dựng xã nông thôn mới, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn. Phát huy thành
tích đạt được trong phong trào thi đua phát triển Giao thông nông thôn - Thủy
lợi và Trồng cây năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế
hoạch phát động phong trào thi đua phát triển Giao thông nông thôn - Thủy lợi
và Trồng cây năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển giao thông, thủy lợi xem là nhiệm
vụ thường xuyên của các xã, thị trấn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân
cùng làm”, vận động duy tu, sửa chữa, đầu tư mới giao thông, thủy lợi gắn với
tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện, đáp ứng kịp thời nhu
cầu sản xuất và đi lại của từng xóm ấp, khu dân cư. Tạo cơ sở, tập trung cao
điểm thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm
2018 (gọi tắt Chiến dịch năm 2018) đạt kết quả cao nhất.
2. Tích cực huy động các nguồn vốn (Nhà nước, doanh nghiệp,
mạnh thường quân), vận động Nhân dân hiến đất, hoa màu, góp công sức đầu tư
phát triển giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây đời đời nhớ ơn Bác trên địa
bàn huyện.
3. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời
đối với địa phương tích cực, có cách làm hay, lựa chọn công khai, biểu dương
khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua
và nhất là ghi nhận thành tích đóng góp của Nhân dân.
4. Ưu tiên thanh toán nợ đọng trong thời gian qua, các công trình
chuyển tiếp, bức xúc, nâng cấp, sửa chữa công trình xuống cấp, các công trình
xã nông thôn mới.
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II. NỘI DUNG THI ĐUA
Các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện thi đua với 6 nội dung chính:
1. Kiện toàn và phân công cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo
Chiến dịch.
2. Khảo sát, thống kê các công trình theo thứ tự ưu tiên, lồng ghép tiêu chí
xã nông thôn mới phù hợp quy hoạch, đăng ký kế hoạch với huyện theo yêu cầu
vừa tích cực vừa khả thi.
3. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phát
huy dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, huy động mọi nguồn
lực, thực hiện đạt kết quả cả về số lượng lẫn chất lượng theo kế hoạch phát triển
giao thông, thủy lợi của địa phương và theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn
mới trên địa bàn.
4. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây. Vận động mọi tầng lớp Nhân dân tích
cực tham gia trồng cây, bảo vệ và chăm sóc cây; tạo mỹ quan và môi trường
“xanh - sạch - đẹp” góp phần cải thiện môi trường sống trên địa bàn huyện.
5. Trong thực hiện phát huy sáng kiến, cách làm mới, xây dựng mô hình
sáng tạo, đảm bảo tính khoa học, tính khả thi, mang lại hiệu quả cao.
6. Xây dựng quy chế phân cấp quản lý, trách nhiệm cụ thể, quản lý duy tu, sửa
chữa hệ thống giao thông, thủy lợi đã được đầu tư đảm bảo hiệu quả sử dụng.
7. Phong trào thi đua được phát động kể từ ngày Kế hoạch này được ban hành
đến ngày 19 tháng 5 năm 2018 kết thúc.
Lễ phát thưởng sẽ tổ chức vào ngày tổng kết phong trào thi đua phát triển
Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây của huyện.
III. TIÊU CHUẨN, THANG ĐIỂM THI ĐUA
TIÊU CHUẨN THI ĐUA

100 điểm

1. Khảo sát, thống kê các công trình theo thứ tự ưu tiên, lồng
ghép tiêu chí xã nông thôn mới phù hợp quy hoạch.
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2. Lập kế hoạch và báo cáo đúng quy định.
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- Lập kế hoạch.

2

- Báo cáo đúng quy định (theo mẫu báo cáo).

3

- Mỗi lần báo cáo chậm, trễ hoặc không rõ ràng cho từng mục,
trừ 0,5 điểm (trừ tối đa 3 điểm).
3. Có cách làm mới, mô hình điển hình nổi bật, đảm bảo tính
khoa học, tính khả thi, sáng tạo, mang lại hiệu quả… do Ban chỉ
đạo huyện công nhận, cụ thể:
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2

- Vận động xã hội hóa, công trình mang tính đột phá (giao
thông và thủy lợi).
- Quản lý trên bản đồ kỹ thuật số (giao thông và thủy lợi).
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4. Công trình giao thông:

42

a. Phần đường:

32

- Đường duy tu, bảo dưỡng đạt kế hoạch.

7

+ Đạt kế hoạch và đảm bảo kỹ thuật (từ 2.500m2 trở lên)

4

+ Mức độ (tốt 3, khá 2, trung bình 1)

3

+ 10% không đạt kế hoạch bị trừ 1 điểm (trừ tối đa 7 điểm)
- Đường nâng cấp, mở rộng đạt kế hoạch.
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2

+ Đạt kế hoạch và đảm bảo kỹ thuật (từ 2.000m trở lên)

8

+ Mức độ (tốt 7, khá 5, trung bình 3)

7

+ 10% không đạt kế hoạch bị trừ 2 điểm (trừ tối đa 15
điểm).
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- Đường nhựa, bêtông mới đạt kế hoạch.
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+ Đạt kế hoạch và đảm bảo kỹ thuật.

6

+ Mức độ (tốt 4, khá 3, trung bình 2)
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+ 10% không đạt kế hoạch bị trừ 1 điểm (trừ tối đa 10
điểm)
b. Phần cầu:
- Cầu bê tông, sắt xây dựng mới
+ Đạt kế hoạch và yêu cầu kỹ thuật.
+ 10% không đạt kế hoạch bị trừ 1 điểm (trừ tối đa 6 điểm)
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- Cầu bê tông, sắt nâng cấp, sửa chữa

4

+ Đạt kế hoạch và yêu cầu kỹ thuật.

4

+ 10% không đạt kế hoạch bị trừ 1 điểm (trừ tối đa 4 điểm)
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* Ghi chú: Phần đường, cầu phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,
mỹ thuật theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày
25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số
314/HD-SGTVT ngày 12/4/2017 của Sở Giao thông Vận tải.
- Mức độ (tốt, khá, trung bình):
+ Tốt: Chừa lề và đắp taluy theo đúng thiết kế; phát quang
1m tính 2 bên đường, đạt 90 - 100% so với chiều dài.
+ Khá: Chừa lề và đắp taluy theo đúng thiết kế; phát quang
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1m tính 2 bên đường, đạt 71 - 89% so với chiều dài.
+ Trung bình: Chừa lề và đắp taluy theo đúng thiết kế; phát
quang 1m tính 2 bên đường, đạt 50 - 70% so với chiều dài.
Chỉ xem xét chấm điểm, nghiệm thu các công trình giao thông
khi thực hiện đầy đủ hệ thống an toàn giao thông và đối với có
mặt đường rộng ≥ 2m; đối với cầu có mặt cầu rộng ≥ 2m, chiều
dài ≥ 10m.

5. Công trình thủy lợi:

25

- Nâng cấp khép kín 100% được tái công nhận tiêu chí 3 nông
thôn mới.

25

- 01 (một) điểm bị tràn, bể đê, đập, cống không khắc phục kịp
thời, bị trừ 5 điểm (trừ tối đa 25 điểm).

-25

* Ghi chú: Chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình thủy lợi theo
Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.
6. Trồng cây:

15

- Đạt kết hoạch được giao

10

- Đạt tỷ lệ sống sau khi trồng

5

- Mức độ sống (đạt 95% trở lên được 5 điểm, 85-94% được 3
điểm, 70-84% được 2 điểm)
- 1% không đạt kế hoạch trừ 1 điểm (trừ tối đa 15 điểm).
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* Điểm thưởng chung: Mỗi chỉ tiêu vượt 10% kế hoạch cộng thêm 1
điểm và không quá 30% điểm chuẩn.
* Điểm thưởng riêng:
- Đường: Có bề rộng mặt đường từ 3,5 m trở lên được thưởng 2 điểm/km
và xã hội hóa 100% cộng thêm 2 điểm/km; Xã hội hóa 100% đường 2,5 đến
3m được cộng 2 điểm/km, đường 2m được cộng 1,5 điểm/km (đường nâng
cấp, mở rộng và xây dựng mới); duy tu, sửa chữa được cộng 1 điểm/km.
- Cầu: Có chiều ngang 3,5 m trở lên, dài 25 m trở lên, tải trọng 5 tấn trở
lên được thưởng 3 điểm/cây và xã hội hóa 100% cộng thêm 2 điểm/cây;
Xã hội hóa 100% cầu 2,5 đến 3m được cộng 2 điểm/cây, cầu 2m được
cộng 1,5 điểm/cây (cầu nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới); duy tu, sửa
chữa được cộng 1 điểm/cây.
- Thủy lợi:
+ Xã hội hóa 100% nâng cấp đê bao, cống đập,… đảm bảo khép kín và
thực hiện GTNT theo tiêu chí NTM sau này được cộng 2 điểm/1km.
+ Bờ kè xây dựng mới bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% được cộng 4
điểm/100m.
+ Đập kiên cố xây dựng mới bằng nguồn vốn xã hội hóa được cộng 4
4

điểm/đập.
- Mô hình mới: Được tỉnh công nhận và nhân rộng được cộng 5 điểm/mô
hình. Đồng thời được thưởng 02 điểm/mô hình vào thành tích KT - XH năm
2018.
IV. KHEN THƯỞNG
1. Cách xếp hạng
Các xã, thị trấn đạt điểm chuẩn từ 90 điểm trở lên được xem xét xếp hạng
nhất, nhì, ba bằng cách tính điểm từ cao đến thấp.
Trường hợp 2 đơn vị đồng điểm, đơn vị có thời gian hoàn thành sớm hơn,
đạt yêu cầu kỹ, mỹ thuật cao hơn, khối lượng, chiều dài vượt cao hơn và nguồn
vận động xã hội hóa nhiều hơn sẽ được xếp thứ hạng cao hơn.
2. Cơ cấu khen thưởng
a) Tặng thưởng đơn vị thi đua
Các đơn vị thi đua được xếp hạng nhất, nhì, ba được thưởng như sau:
+ 01 giải nhất được thưởng trị giá 5 triệu đồng. (Cộng 10 điểm thi đua vào
kết quả phát triển kinh tế - xã hội)
+ 01 giải nhì được thưởng trị giá 4 triệu đồng. (Cộng 06 điểm thi đua vào
kết quả phát triển kinh tế - xã hội)
+ 01 giải ba được thưởng trị giá 3 triệu đồng. (Cộng 04 điểm thi đua vào
kết quả phát triển kinh tế - xã hội)
b) Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho các tập
thể, cá nhân
- Ban Chỉ đạo: Bình chọn đề nghị khen thưởng 10 cá nhân.
- Các xã, thị trấn:
+ Đơn vị hạng nhất: Bình chọn đề nghị khen thưởng 12 cá nhân (trong đó
nhân dân 06).
+ Đơn vị hạng nhì: Bình chọn đề nghị khen thưởng 10 cá nhân (trong đó
nhân dân 05).
+ Đơn vị hạng ba: Bình chọn đề nghị khen thưởng 8 cá nhân (trong đó
nhân dân 04).
+ Tập thể, tổ chức, cá nhân có cách làm mới, mô hình điển hình nổi bật,
đảm bảo tính khoa học, tính khả thi, sáng tạo, mang lại hiệu quả được Ban Chỉ
đạo huyện công nhận. Đồng thời, đơn vị có mô hình được tỉnh công nhận và
nhân rộng được thưởng 02 điểm/mô hình vào thành tích kinh tế - xã hội năm
2018.
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+ Tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp kinh phí từ 50 triệu trở lên,
đóng góp kinh phí từ 100 triệu trở lên được tỉnh khen.
c) Hồ sơ đề nghị khen thưởng
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo huyện đến
hết tháng 05 năm 2018 để tổng hợp và bình xét.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các xã, thị trấn tổ chức tổ chức triển khai Kế hoạch phát động phong
trào thi đua phát triển Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018
đến ấp và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.
2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ngành có liên quan,
tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị
trấn; đồng thời, phối hợp với các phòng, ban ngành đoàn thể liên quan thường
xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất và nghiệm thu các công trình các xã, thị trấn
đăng ký thực hiện.
3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan
dự trù và cân đối kinh phí thưởng cho phong trào thi đua phát triển Giao thông
nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018 trình Ủy ban nhân dân huyện xem
xét phê duyệt.
4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo công chức
phụ trách thi đua, khen thưởng liên hệ với Thường trực Ban Chỉ đạo huyện
hướng dẫn, phát động, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện và
chấm điểm thi đua.
5. Kế hoạch này được phổ biến đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCH CD GTNT - TL & TC tỉnh;
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- TT: HU, HĐND, UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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