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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 

 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 

 

Ngày 01/10/2018, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây 

dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng 

cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nông Lương Chấn, Bí thư Huyện 

ủy; đồng chí Tô Thị Hiến - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Hoàng 

Tùng, Chủ tịch UBND huyện -Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 

huyện; đồng chí Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban 

thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND 10 xã. 

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 xây dựng nông thôn mới 9 tháng 

đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018; ý kiến tham 

gia của các thành phần dự Hội nghị, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư 

Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ 

đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập kết luận như sau: 

1. Hội nghị đánh giá cao nội dung dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, phương hướng, 

nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018. Kết quả đến thời điểm này bình quân đạt 

11,4 tiêu chí là hết sức quan trọng; cấp ủy, chính quyền các xã đã tích cực hơn 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tính đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới 

cao hơn; cơ sở hạ tầng được tăng cường, mô hình sản xuất được tích cực triển khai 

góp phần thay đổi nhận thức canh tác của nông dân. Tuy nhiên còn một số hạn chế 

nhất định, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm so với mục tiếu kế hoach đề 

ra đầu năm; hoạt động của Ban chỉ đạo huyện chủ yếu tập trung vào xã đăng ký đạt 

chuẩn; một số cán bộ xã còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại; triển khai mô hình sản 

xuất còn chậm; một bộ phận nhân dân có tư tưởng không muốn thoát nghèo… 

2. Về báo cáo 

Cần xem xét, đối chiếu một số nội dung đánh giá kết hợp với số liệu phản 

ánh cho chính xác; bổ sung biểu đăng ký các tiêu chí phấn đấu của các xã để làm 

cơ sở đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện tiếp thu ý kiến thảo luận, 



hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo sơ kết, trình UBND huyện xem xét, báo cáo Ban 

Thường vụ Huyện ủy trước ngày 10/10/2018, trong đó đánh giá thêm phần hoạt 

động của Ban chỉ đạo, thành viên ban chỉ đạo cấp huyện. 

3. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong 3 tháng cuối năm 2018 

a) Quan điểm chỉ đạo: Triển khai xây dựng nông thôn mới phải thực hiện 

đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã trên địa bàn huyện; trong đó tập trung chỉ 

đạo đối với xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và xã đặt biệt khó khăn đạt 

5 tiêu chí. Quá trình thực hiện cần bố trí lồng ghép các nguồn lực để phát huy tối đa 

hiệu quả nguồn vốn; công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải 

thường xuyên, quyết liệt, cụ thể từng việc, từng nhà; ưu tiên tập trung triển khai có 

hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, đời sống người dân 

góp phần xây dựng nông thôn mới thực chất, bền vững. Phấn đấu ở mức cao nhất 

để xã Bắc Xa đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bắc Lãng đạt 12 tiêu chí, xã Kiên Mộc 

đạt từ 13 tiêu chí… 

b) Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

- Các cơ quan, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác lãnh đạo thường 

xuyên, quyết liệt hơn; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong 

xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đình Lập cùng 

cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” và cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ cấp huyện 

đến cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ mục 

tiêu xây dựng thành công nông thôn mới. 

- Đối với xã Bắc Xa - xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018: Các cơ quan, các 

ngành là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tập trung chỉ đạo 

lồng ghép, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng và sớm hoàn thành, 

bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng thiết yếu. Đặc biệt quan tâm cần 

chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ đối với tiêu chí Môi trường và an toàn thực 

phẩm, Cơ sở vật chất văn hóa, Giao thông, Thông tin và Truyền thông, Y tế để 

hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch đề ra. 

- Đối với xã Bắc Lãng - xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019, xã Kiên Mộc, 

Lâm Ca - xã đặc biệt khó khăn và các xã còn lại: Bám sát kế hoạch xây dựng đầu 

năm để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể đảm bảo theo đúng lộ trình 

đã đề ra. Riêng xã Bắc Lãng đến hết năm 2018 phải đảm bảo đạt 12 tiêu chí trở lên. 

- Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Tiếp tục chỉ 

đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; tập trung xây dựng thành công các 

mô hình khu dân cư kiểu mẫu, mô hình phát triển sản xuất kinh doanh giỏi,... nhằm 

tạo sự thay đổi rõ nét về cảnh quan, môi trường, đời sống xã hội tại các xã đã đạt 

chuẩn.  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư xây 



dựng hệ thống đường giao thông nông thôn theo Đề án phát triển giao thông nông 

thôn giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 

19/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 

19/01/2017 của UBND tỉnh. Đồng thời triển khai có hiệu quả nguồn vốn, xi măng 

đã được phân bổ từ đầu năm (vốn theo Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 

29/7/2016 của HĐND tỉnh).  

- UBND các xã chủ động, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT tập 

trung chỉ đạo, thực hiện đảm bảo kịp thời vụ, có hiệu quả các mô hình phát triển 

sản xuất thuộc các nguồn vốn hỗ trợ. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt 

tiêu chí môi trường để cải thiện môi trường sống khu vực nông thôn; dần thay đổi 

thói quen, nếp sống của người dân nông thôn theo hướng văn minh, đáp ứng tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới. 

- UBND các xã, các đoàn thể xã chỉ đạo, phối hợp với nhân dân trên địa bàn 

tăng cường công tác giám sát cộng đồng trong việc triển khai xây dựng nông thôn 

mới, đặc biệt đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn. 

- Các phòng, ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động kiểm 

tra, nắm bắt tình hình thực hiện các tiêu chí do ngành phụ trách tại các xã, đặc biệt 

đối với xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2018 để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình triển khai nhiệm vụ theo kế 

hoạch; thực hiện tốt cơ chế phối hợp, thông tin đa chiều, tuân thủ nghiêm túc chế 

độ báo cáo trong công tác xây dựng nông thôn mới. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác chuẩn hóa dần công tác cán bộ, công chức. 

4. Về một số kiến nghị, đề xuất  

- Về thực hiện Tiêu chí giao thông: Huyện tiếp tục tập trung nguồn lực ưu 

tiên cho phát triển giao thông nông thôn theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt.  

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tham mưu tìm nhà thầu có 

khả năng ứng vốn trước để thi công sửa chữa, nâng cấp các điểm (03 điểm) ách tắc 

trên tuyến đường huyện ĐH.48 qua địa bàn xã Lâm Ca và đường huyện ĐH.42 qua 

địa bàn thuộc khu dân cư kiểu mẫu xã Cường Lợi góp phần đẩy nhanh tiến độ triển 

khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Quang Hòa xã Cường Lợi. Thời gian sửa 

chữa các tuyến đường huyện ĐH.42, ĐH.48 trong mùa khô năm 2018. 

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ và đánh giá 

hiệu quả công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường của Công ty TNHH 

Dương Khánh Phát, báo cáo UBND huyện trước ngày 15/10/2018 để có phương án 

xử lý kịp thời. 

Yêu cầu UBND xã Bính Xá khẩn trương triển khai tuyên truyền, vận động 

nhân dân biết và tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai 



thực hiện dự án Cầu LRAMP trên địa bàn xã Bính Xá. Thời gian hoàn thành trong 

tháng 10/2018. 

- Về thực hiện Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm: Giao Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, UBND các xã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận 

động để người dân tự chuyển biến nhận thức, dần thay đổi thói quen, nếp sống. 

Nguồn vốn hỗ trợ thêm của Nhà nước ưu tiên cho các gia đình chính sách, hộ 

nghèo tại các xã điểm nông thôn mới.  

- Về thực hiện Tiêu chí Thông tin và Truyền thông, Cơ sở vật chất văn hóa: 

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với 

UBND xã Bắc Xa tích cực tham mưu, đôn đốc thực hiện tiêu chí về bảo đảm hoàn 

thành theo đúng kế hoạch. 

- Về thực hiện Tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Đối với các 

vướng mắc về trường hợp cán bộ chưa đạt chuẩn tại một số xã (Châu Sơn, Bắc 

Lãng...) giao Phòng Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, phối hợp với 

UBND các xã xem xét, hướng dẫn UBND các xã tổ chức thực hiện theo hướng linh 

hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, năng lực cán bộ, công chức.  

UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, UBND các xã tập trung chỉ đạo; 

tích cực, chủ động phối hợp thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu 

về xây dựng nông thôn mới năm 2018. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã biết, thực 

hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận:                       
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ngành thành viên  

- Ban Chỉ đạo XD NTM huyện; 

- Văn phòng Điều phối CTXDNTM huyện; 
- UBND các xã; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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