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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc làm việc với xã Cẩm Thịnh về thực hiện củng cố các tiêu chí xây dựng 

NTM và định hướng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ngày 28/7/2021 

 

 Ngày 29/7/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá các tiêu 

chí xã nông thôn mới và định hướng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã 

Cẩm Thịnh. Tham gia làm việc có đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND 

huyện, Chánh Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM huyện, đại diện các 

Phòng, ngành cấp huyện, BCĐ, BQL NTM xã Cẩm Thịnh. Sau khi đi kiểm tra 

thực tế các tiêu chí, nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần về tham 

dự hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện tổng hợp, kết luận 

như sau: 

Ghi nhận sự nỗ lực của Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian 

qua, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 

thực hiện thêm được khá nhiều nội dung như: Rải thảm nhựa đường trục xã 1,5km, 

Láng lề đường trục thôn, xóm 500m láng lề đường trục xóm 5240m, xây bồn trồng 

hàng rào xanh 3.590m, hoàn thiện xây tường rào nhà văn hoá 40m, xây dựng thêm 

01 khu dân cư mẫu, hình thành mới 7 mô hình … Tuy nhiên so với yêu cầu, nhiệm 

vụ vẫn còn khá nhiều hạn chế, còn 10 tiêu chí không đạt (Quy hoạch, Cơ sở Vật 

chất văn hóa, Thông tin truyền thông, tổ chức sản xuất, Trường học, Môi trường, 

Quốc phòng và an ninh, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, thông tin và tuyên 

truyền, môi trường và an toàn thực phẩm, Khu dân cư NTM kiểu mẫu), số lượng 

khu dân cư đạt chuẩn còn thấp (2/9 thôn), mức độ chuyển biến trong khu dân cư 

vẫn còn chậm, ý thức tự giác của người dân chưa cao… Theo Nghị quyết đại hội 

Đảng bộ xã Cẩm Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định xã Cẩm Thịnh đạt chuẩn xã 

nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, tuy nhiên xã chưa tổ chức rà soát, chưa 

xây dựng đề án. 

Để hoàn thành củng cố các tiêu chí xã NTM theo Quyết định số 

05/2017/QĐ-UBND và 28/2020/QĐ-UBND đồng thời triển khai xây dựng xã nông 

thôn mới nâng cao theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND, UBND huyện yêu cầu: 

1. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, UBND xã Cẩm Thịnh: 

- Xây dựng khung kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung, tiêu chí chưa 

đạt, trong đó cần xác định rõ khối lượng công việc, bố trí nguồn lực, xác định thời 

gian hoàn thành việc củng cố trước ngày 30/8/2021, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng tổ chức, cá nhân. Tập trung cao để hoàn thành các tiêu chí, nội dung chưa 

đạt, cụ thể: 

- Về Quy hoạch:  



 

Triển khai Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Thịnh giai đoạn 

2021-2030, trong đó cần rà soát hiện trạng tổng thể toàn xã, đánh giá được thực tế 

về tình hình xây dựng nông thôn mới của xã so với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh trong giai đoạn tới, qua đó đưa ra các giải pháp quy hoạch nhằm xây dựng 

các lộ trình để trở thành xã nông thôn mới nâng cao chậm nhất đến năm 2024. 

Đồng thời làm cơ sở pháp lý cho việc phát triển các điểm dân cư, vùng sản xuất 

nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, hệ thống kết 

cấu cơ sở hạ tầng; cho việc hướng dẫn, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo 

quy hoạch trên địa bàn xã. 

- Về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập: Rà soát xây dựng đề án phát triển 

sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó chú trọng phát triển kinh tế 

vườn đồi, các mô hình theo hướng công nghệ cao, mô hình theo hướng VietGAP. 

- Về Cảnh quan Môi trường: 

+ Tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường; Tổ chức ra 

quân vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh 

với sự tham gia của mọi người dân định kỳ tối thiểu 02 lần/tháng; Thống kê cụ thể 

số hộ đã thực hiện chỉnh trang, cải tạo vườn hộ, số hộ có hàng rào xanh theo thôn; 

Cải tạo các ao, hồ, sông, suối, nạo vét kênh mương trên địa bàn.  

+ Việc thu gom rác tối thiểu phải 01/tuần; cần tổng hợp các hộ gia đình có 

phân loại nước thải để có cơ sở đánh giá tiêu chí; Danh sách các hộ trên địa bàn 

thực hiện phân loại rác, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình.  

- Về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 

+ Xã rà soát lại toàn bộ các nội dung theo 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư 

NTM kiểu mẫu tại các thôn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện để củng cố, 

nâng cấp các tiêu chí, nội dung hiện tại đánh giá chưa đạt.  

+ Tổ chức phát động tháng cao điểm trên toàn xã về chỉnh trang các khu dân 

cư, nạo vét, khơi thông mương thoát nước; sắp xếp nhà cửa, đồ đạc gọn gàng, ngăn 

nắp, khoa học, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vận động nhân dân chỉnh trang 

vườn, tổ chức sản xuất trong vườn; trồng bổ sung, chăm sóc, cắt tỉa hàng rào xanh. 

+ Rà soát vườn hộ có diện tích > 500m
2
, vận động các hộ cải tạo, chỉnh 

trang, tổ chức sản xuất trong vườn đảm bảo đạt tối thiểu 90%. 

* Về định hướng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Theo Nghị quyết 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định xã Cẩm 

Thịnh đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2024. Tuy nhiên để hoàn thành mục 

tiêu thì khối lượng công việc còn lại phải thực hiện rất lớn, đặc biệt là các tiêu chí 

Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vệ sinh môi trường, Thu Nhập, Trường học… Ban 

Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã cần triển khai họp, lấy ý kiến nhân dân để 

thống nhất lộ trình thực hiện, đồng thời lập đề án xây dựng xã Cẩm Thịnh đạt 

chuẩn xã NTM nâng cao chậm nhất đến năm 2024, hoàn thành đề án chậm nhất 

30/9/2021. 

2. Các phòng, ngành cấp huyện: 

Các phòng, ngành theo tiêu chí được phân công phụ trách cử cán bộ bám sát 

cơ sở kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xã thực hiện các tiêu chí hoàn thành các nội dung, 



 

công việc trước 30/8/2021, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá không đạt. Báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối NTM huyện) vào sáng 

thứ 6 hàng tuần. 

- Phòng Kinh tế hạ tầng: Hướng dẫn triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch 

chung giai đoạn 2021-2030.  

Hướng dẫn, đôn đốc xã triển khai giải phóng hành lang, đắp bổ sung lề 

đường, xây dựng mương tiêu thoát nước trong khu dân cư.  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: Hướng dẫn xã nội dung nâng cấp, củng cố 

mô hình sản xuất, hướng dẫn kiện toàn các HTX hoạt động theo đúng Luật HTX 

năm 2013. 

- Phòng Tài nguyên môi trường: Kiểm tra, hướng dẫn xã thực hiện tốt công 

tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi nông hộ, vệ sinh vườn hộ, xử lý rác thải 

sinh hoạt tại nguồn, vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Đánh giá lại hiệu quả 

các mô hình sơ xử lý nước thải sinh hoạt, bổ cứu hướng dẫn xã đảm bảo phát huy 

hiệu quả. 

- Phòng Văn hóa thông tin: Hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ xã bổ sung, hoàn 

thiện các nội dung, hạng mục như: cảnh quan, khuôn viên, trang trí khánh tiết, 

công trình phụ trợ… tại các nhà văn hóa thôn; hoàn thiện các phòng chức năng tại 

nhà văn hóa xã sau khi hoàn thành xây dựng mới. 

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xã trong việc đăng tải các tin bài lên cổng 

thông tin điện tử của xã. 

- Tăng cường phối hợp và chủ động xây dựng tin bài của các ban, ngành 

cung cấp cho ban biên tập để đăng bài 

- Văn phòng Điều phối NTM: hướng dẫn xã triển khai xây dựng khu dân cư 

mẫu tại các thôn, lập khung kế hoạch chi tiết từng nội dung, lộ trình thực hiện. 

Định hướng xây dựng điểm nhấn của thôn, xây dựng hàng rào xanh, tạo cảnh quan 

môi trường xanh-sạch-đẹp. 

Tổng hợp báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện của các phòng, ngành gửi 

Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện, lãnh đạo UBND huyện trước 16h 

ngày thứ 6 hàng tuần. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc làm việc với xã Cẩm Thịnh về thực hiện củng cố các tiêu chí xây dựng 

NTM và định hướng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ngày, UBND huyện 

thông báo để các phòng, ban, cơ qua, đơn vị có liên quan, UBND xã Cẩm Thịnh 

triển khai thực hiện kịp thời./. 
Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Thường trực Ban Chỉ đạo NTM, ĐTVM; GNBV 

OCOP huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ngành thuộc UBND huyện; 

- BCĐ, BQL xây dựng NTM xã Cẩm Thịnh; 

- Lưu: VT, NTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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