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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 224/KH-UBND Cẩm Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện 

khóa XIX về việc Ban hành quy định về cơ chế khuyến khích phát triển 

 nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh  

huyện Cẩm Xuyên năm 2021 

 

Ngày 30/12/2020, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 

107/NQ-HĐND quy định về cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông 

thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên năm 2021. 

Nhằm thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển 

khai với những nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Việc ban hành kế hoạch làm cơ sở để các phòng, ngành cấp 

huyện, các xã có liên quan triển khai thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu 

cụ thể của Nghị quyết.  

2. Yêu cầu: Kế hoạch phải được phổ biến rộng rãi, các nội dung của kế 

hoạch được các phòng ngành, các địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo tiến 

độ, chất lượng và theo quy định. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung, thời gian cơ chế chính sách hỗ trợ: 

- Nội dung cơ chế chính sách: Thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết 

số 107/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

2. Hoàn thiện, ban hành các Văn bản hướng dẫn thực hiện chính 

sách. 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT - cơ quan thường trực 

thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh: Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế 

hoạch, các phòng, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Văn bản hướng dẫn về trình 

tự, thủ tục, hồ sơ, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành trước ngày 05/02/2021. 

3. Về tuyên truyền, vận động:  

Cơ chế chính sách được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng 

viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện, để nhân dân được biết, chủ động kế 

hoạch thực hiện, tiếp cận các chính sách hỗ trợ nhằm phát triển sản xuất, nâng 

cao thu nhập từ chăn nuôi bò chất lượng cao; các thôn, tổ dân phố xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh; các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất phấn đấu có 

sản phẩm được cấp có thẩm quyền chứng nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. 
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Việc tổ chức tuyên truyền phải được thực hiện kịp thời, thường xuyên, linh hoạt 

dưới nhiều hình thức: Trích sao văn bản về tận địa phương, cơ sở, thôn, xóm,....; 

tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, xóm; thông qua các cuộc 

họp, giao ban;..... 

Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện: tuyên truyền, phát sóng nội 

dung Nghị quyết trên các phương tiện truyền thanh – truyền hình để nhân dân 

biết, thực hiện. 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến từng 

thôn xóm, đến toàn thể nhân dân được biết và chủ động thực hiện. 

4. Tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt chính sách: 

Triển khai tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt chính sách tại huyện gồm 

các nội dung:  

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị 

quyết số 107/NQ-HĐND, hoàn thành trước ngày 28/02/2021 (Tùy theo tình hình 

thực tế, có thể lồng ghép triển khai với các chính sách khác của tỉnh, huyện: 

Nghị quyết số 255/2020/NQQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc 

tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông 

thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 

105/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung một số Nghị quyết chuyên đề trên 

lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017-2020;...)  

- Thành phần:  

+ Ở huyện: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo và chuyên 

viên phụ trách các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Nông thôn mới, 

Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - KH, Trung tâm Ứng dụng KHKT và BV cây 

trồng, vật nuôi huyện; các tổ chức đoàn thể cấp huyện: UB Mặt trận tổ quốc 

huyện, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh. 

+ Ở xã: Đại diện Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; cán bộ phụ trách chính 

sách nông nghiệp, nông thôn mới, đô thị văn minh cấp xã; các tổ chức đoàn thể 

cấp xã: UB Mặt trận tổ quốc xã, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, 

Hội Cựu chiến binh 

- Số lượng 01 lớp.  

- Thời gian thực hiện tháng 02/2021. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng NN&PTNT chủ trì tổ chức thực hiện. 

- Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí tuyên truyền, tập huấn được 

phân bổ trong nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2021. 

5. Triển khai, tổ chức thực hiện chính sách: 

5.1. Cấp xã: 

- UBND các xã, thị trấn: Triển khai cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

sản xuất, kinh doanh, bảo quản, chế biến, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn và các thôn, tổ dân phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

đạt chuẩn trên địa bàn toàn do xã, thị trấn quản lý đăng ký nhu cầu kinh phí thực 

hiện chính sách năm 2021, gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và 
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PTNT) trước ngày 03/02/2021 tổng hợp, dự trù kinh phí, xây dựng kế hoạch 

toàn huyện (theo mẫu gửi kèm). 

- Phân công cán bộ phụ trách mô hình cụ thể, thường xuyên kiểm tra, 

hướng dẫn, đôn đốc các chủ thể thực hiện mô hình đảm bảo theo quy định cả về 

số lượng, chất lượng, hiệu quả và thời gian hoàn thành; hướng dẫn các chủ thể 

xây dựng hồ sơ đề nghị hưởng chính sách đảm bảo theo quy định. 

- Thành lập Đoàn (do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã làm 

Trưởng đoàn) tổ chức kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện, hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị kiểm tra, nghiệm thu hỗ trợ kết quả thực hiện năm 2021. 

Hồ sơ đề nghị nghiệm thu gồm: Báo cáo kết quả thực hiện; Tờ trình đề 

nghị nghiệm thu hỗ trợ, Hồ sơ chi tiết theo quy định của từng nội dung, đối tượng, 

Biên bản nghiệm thu cấp xã; lập thành 03 bộ: 01 bộ do hộ dân giữ; 01 bộ lưu tại 

xã và 01 bộ gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp &PTNT).  

- Thời gian nộp hồ sơ:  

+ Đợt 1, năm 2021 nộp trước ngày 30/5/2021 

+ Đợt 2, năm 2020 nộp trước ngày 30/10/2021.  

Sau thời gian trên, nếu xã, thị trấn nào không có hồ sơ, coi như không có 

nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách; Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó chịu hoàn 

toàn trách nhiệm trước các đối tượng thụ hưởng thuộc quản lý trên địa bàn (nếu 

không thực hiện đảm bảo quy trình, quy định). 

5.2. Cấp huyện: 

- Trên cơ sở kết quả đăng ký của các xã, thị trấn, UBND huyện tổng hợp, 

soát xét, xây dựng kế hoạch toàn huyện. 

- Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện chính 

sách, phê duyệt kết quả thực hiện và cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo 

quy định. 

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT: Là cơ quan thường trực, trực tiếp 

theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND huyện các nội dung triển khai thực hiện tại 

cấp huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. UBND các xã, thị trấn:  

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, vậc động, hỗ 

trợ nhân dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ; thực hiện công tác nghiệm thu kết 

quả thực hiện chính sách trên địa bàn đảm bảo đúng quy trình, quy định. 

- Các địa phương, đơn vị có đối tượng được hỗ trợ kinh phí: Công khai 

kết quả phê duyệt và thực hiện giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời; có trách 

nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí 

theo đúng quy định hiện hành. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, 

đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo bằng văn bản về Phòng 



4 

 

NN&TNT để tổng hợp, phối hợp với phòng Tài chính và cơ quan liên quan 

thống nhất tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định. 

2. Các phòng, ngành cấp huyện. 

a) Phòng Nông nghiệp và PTNT:  

- Theo nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện đảm bảo chất 

lượng, tiến độ. 

- Theo dõi, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các phòng, ngành, đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo quy định. 

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch: Cân đối, bố trí đủ nguồn kinh phí thực 

hiện chính sách năm 2021 để phân bổ cho các địa phương cấp phát cho các đối 

tượng thụ hưởng đầy đủ, kịp thời. 

c) Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện, các cơ quan thông tin, đại 

chúng, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền thường  xuyên, sâu rộng để các 

địa phương, đơn vị, gia đình, Đoàn viên, hội viên biết, tổ chức thực hiện có hiệu 

quả chính sách này. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-HĐND ngày 

30/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX về việc Ban hành quy định 

về cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh huyện Cẩm Xuyên năm 2021./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Các PCT HĐND, UBND; 

- Ủy ban  MTTQ, các đoàn thể; 

- Các phòng, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hà 
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