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THÔNG BÁO
Kết luâ ̣n của đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện tại
cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới huyện Tràng Định năm 2021
Ngày 01/9/2021, đồng chí Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo
xây dựng NTM nhằm đánh giá tình hình tiến độ thực hiện Chương trình mục
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2021. Tham dự
cuộc họp có: Lãnh đạo UBND huyện, cơ quan Thường trực, các thành viên và tổ
chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Chủ tịch
UBND các xã, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm
các tháng cuối năm 2021. Các ý kiến phát biểu thảo luận tại cuộc họp. Đồng chí
Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận như sau:
1. Những kết quả đã đạt được: Qua 8 tháng đầu năm triển khai thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
huyện với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự vào
cuộc của các phòng ban chuyên môn, các đoàn thể chính trị xã hội, các xã,
Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện bước đầu đã được những kết
quả quan trọng. Tuy nhiên để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra năm
2021, các phòng, ban, ngành tập trung thực hiện như sau:
2. Đối với xã Quốc Khánh các công trình hạ tầng nông thôn mới đến nay
chưa khởi công xây dựng yêu cầu khẩn trương khởi công trước ngày 15/9/2021
để bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng công trình.
3. Yêu cầu UBND các xã biên giới thực hiện thôn NTM, gồm các xã: Tân
Minh 02 thôn, Đào Viên 02 thôn, Quốc Khánh 05 thôn tập trung, khẩn trương
phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai thực hiện.
4. Đối với các xã biên giới các tiêu chí phải thực hiện, yêu cầu UBND các
xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, gồm các xã: Tân Minh tiêu chí số
16,17, Đào Viên tiêu chí số 13,17, Quốc Khánh tiêu chí số 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17.
5. UBND xã Đề Thám sau sát nhập tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu
chí 2, 9.
6. UBND xã Tân tiến tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các tiêu
chí 17,18.
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7. Đề nghị UBND các xã rà soát ngay về thực trạng các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới của các xã báo cáo UBND huyện trước ngày 14/9/2021. Lưu ý
tiêu chí nào sẽ thực hiện đạt trong năm 2021 .
8. Phòng Nông nghiệp và PTNT – Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo
xây dựng NTM huyện:
- Tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện rà soát
cụ thể từng xã thực hiện tiêu chí đạt trong năm 2021; mỗi xã thực hiện đạt ít
nhất 01 tiêu chí/xã, phấn đấu năm 2021 bình quân chung toàn huyện đạt 13 tiêu
chí/xã.
- Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng NTM
huyện; theo dõi, giám sát đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình NTM
trên địa bàn huyện.
- Làm việc cụ thể với từng xã, rà soát lại, làm rõ các nội dung, nhiệm vụ
công việc, tiêu chí đã hoàn thành, chưa hoàn thành, việc cần thực hiện từ nay
đến cuối năm 2021, xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định cụ thể lộ trình thời gian
thực hiện hoàn thành, phân công rõ người chịu trách nhiệm, gắn trách nhiệm
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới làm một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn
thành nhiệm vụ năm 2021 của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn
vị được giao chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí trong nông thôn mới trên địa bàn
huyện.
11. Giao phòng Kinh tế - Hạ Tầng huyện
- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện việc cấp xi măng GTNT cho
xã Quốc Khánh làm đường giao thông nông thôn báo cáo UBND huyện trước
ngày 14/9/2021.
- Tham mưu văn bản gửi Điện lực Tràng Định thực hiện hoàn thành tiêu
chí hệ thống điện đối với xã nông thôn mới nâng cao (xã Chi Lăng).
12. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu cho UBND
huyện về bố trí kinh phí xử lý bãi rác xã Quốc khánh, báo cáo UBND huyện
trước ngày 14/9/2021.
13. Giao phòng Văn hóa thông tin huyện rà soát lại các nhà văn hóa xã,
báo cáo UBND huyện trước ngày 14/9/2021.
14. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện nghiên cứu tham mưu UBND
huyện đề xuất các trình tự để đấu giá nhà văn hóa cũ của xã Đề Thám, báo cáo
UBND huyện trước ngày 14/9/2021.
15. Giao Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì phối hợp với UBND các xã tiếp
tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.
16. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động
người dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là việc thực hiện các tiêu chí thuộc
trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư, như tiêu chí về môi trường, phát
triển sản xuất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phát quang, thắp sáng đường
làng, ngõ xóm... phát huy tối đa tính chủ thể của người dân trong thực hiện xây
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dựng nông thôn mới. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân
phát triển sản xuất, tiếp cận thực hiện, hưởng lợi từ chính sách đặc thù của tỉnh
theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số
15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
17. Yêu cầu các phòng ban đơn vị, UBND các xã thị trấn căn cứ chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động tham mưu triển khai thực hiện các tiêu
chí đã giao tại kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 của
UBND huyện
18. Đối với công tác diễn tập, yêu cầu UBND các xã liên quan tập
trung chỉ đạo nhân dân tham gia diễn tập thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.
Trên đây là thông báo kết luận của đồng chí Vũ Đức Thiện - Chủ tịch
UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tại cuộc họp ngày
01/9/2021. UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị và các xã biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Sở NN&PTNT;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, các PC VPHĐND và UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: Văn thư.
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