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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  

tại Hội nghị Sơ kết 9 tháng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 

 

 Ngày 02/10/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2020. Dự họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì 

cuộc họp; Đại diện Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, 

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe Lãnh 

đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 9 tháng, nhiệm vụ kế hoạch 3 

tháng cuối năm 2020 và các ý kiến thảo luận của đại biểu dự Hội nghị, đồng chí 

Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

 Trong 9 tháng đầu năm 2020 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo thực hiện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, 

xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác tuyên truyền, 

vận động xây dựng nông thôn mới được đổi mới; nhận thức và hành động của đội 

ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên; nhân dân đã tự  nguyện tham gia 

đóng góp ngày công lao động, bằng tiền mặt, nguyên vật liệu để làm đường giao 

thông, thủy lợi… Kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng được cải thiện, từng bước 

đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn. Tính đến hết 

9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện đã có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(xã Tân Lập) nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện 7/17 xã, 

bằng 41,2% số xã; đạt thêm 7 tiêu chí, nâng bình quân tiêu chí trên địa bàn huyện 

đạt 12,41 tiêu chí NTM/01 xã, tăng 0,41 tiêu chí so với đầu năm. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn còn có một số hạn chế đó là: 

Công tác chỉ đạo điều hành ở một số địa phương đối với những xã không nằm 

trong lộ trình về đích năm 2020 còn chưa sâu sát, chưa cụ thể, kết quả thực hiện 

các chỉ tiêu, tiêu chí đăng ký thực hiện trong năm chưa rõ nét, chưa thực sự 

quan tâm chỉ đạo quyết liệt, việc xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện 

Chương trình vẫn còn chung chung chưa rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực 

hiện… Tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng các mô hình 

phát triển sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới còn 

chậm. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí 
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thuộc về trách nhiệm của cộng đồng dân cư và người dân chưa thực sự hiệu 

quả, chưa có sự đổi mới; việc huy động hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, doanh 

nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn còn ở mức thấp. Nguồn lực tài chính 

dành cho thực hiện nông thôn mới còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu 

tư của địa phương… 

 Công tác phối kết hợp giữa UBND các xã và Văn phòng điều phối xây 

dựng nông thôn mới huyện chưa chặt chẽ dẫn đến báo cáo của huyện và UBND 

các xã số liệu còn vênh nhau, chưa thống nhất, yêu cầu UBND các xã và Văn 

phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện cần rút kinh nghiệm trong công 

tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, phấn đấu đến hết năm 

2020 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã tập trung triển 

khai một số nhiệm vụ sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng điều phối 

Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện, rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí 

nông thôn mới cụ thể, tổng hợp báo cáo gửi về văn phòng điều phối NTM 

huyện (phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chậm nhất ngày 

10/10/2020 để tổng hợp báo cáo của chung của huyện.  

Giao Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện có trách nhiệm 

hướng dẫn, đôn đốc các xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới đúng theo đề cương hướng dẫn và đảm bảo 

thời gian quy định. 

2. Yêu cầu các xã rà soát lại, khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo Chương 

tình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã, đồng thời cử công chức 

làm đầu mối phụ trách lĩnh vực để theo dõi, phối hợp trong quá trình triển khai 

thực hiện Chương trình. Hoàn thành báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nông 

nghiệp và PTNT và Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 

15/10/2020. 

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện chương trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tiêu chí nông thôn mới nâng 

cao đảm bảo hoàn thành tiến độ theo kế hoạch. 

4. Giao các ngành phụ trách các tiêu chí có trách nhiệm kiểm tra, rà soát 

kỹ kết quả đã đạt được của các xã, phân công cán bộ đầu mối hướng dẫn các xã 

đánh giá các tiêu chí đã hoàn thành, chỉ rõ cụ thể tiêu chí nào, chỉ tiêu nào chưa 

đạt; tiêu chí, chỉ tiêu nào đã đạt cần duy trì và nâng cao; từ đó xây dựng kế 

hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, rõ người làm, thời gian hoàn thành để tổ chức 

thực hiện, làm cơ sở để các xã đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Hoàn 

thành báo cáo UBND huyện (qua Phòng nông nghiệp và PTNT và Văn phòng 

HĐND và UBND huyện) trước ngày 30/10/2020. 

5. UBND xã Tân Lập chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đón nhận xã đạt chuẩn nông 
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thôn mới vào ngày 16/10/2020. Hoàn thành báo cáo UBND huyện chậm nhất 

ngày 10/10/2020. 

6. Về việc hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, đề nghị 

UBND các xã xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn nhân dân tập kết vật liệu, 

mời cơ quan chuyên môn nghiệm thu làm cơ sở để cấp xi măng theo quy định. 

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức kiểm tra việc đề xuất cấp xi măng làm 

đường giao thông nông thôn của các xã, kịp thời tham mưu cấp xi măng cho các 

xã để làm đường giao thông khi đủ điều kiện. 

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến góp ý 

của các cơ quan, đơn vị, bổ sung chi tiết các chỉ tiêu vào biểu báo cáo, hoàn 

chỉnh báo cáo trình chủ tịch UBND huyện ký ban hành trước ngày 15/10/2020. 

8. Các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường hướng 

dẫn, chủ động phối hợp với UBND các xã để giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc phát sinh từ cơ sở. Tham mưu cho UBND huyện giải quyết kịp thời các đề 

xuất, kiến nghị của UBND các xã bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ CTMTQG (QĐ số 

1412/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 03/6/2019); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hiển 
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