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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện  

tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, tiến độ triển khai Cuộc thi 

xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh,  

vườn mẫu 7 tháng đầu năm 2021; triển khai một số nhiệm vụ  

trọng tâm thời gian tới trên địa bàn huyện 

 
  

Ngày 31/7/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến để 

đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, tiến độ triển khai Cuộc thi xây dựng khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, vườn mẫu 7 tháng đầu năm 

2021; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trên địa bàn huyện. 

Thành phần dự họp: Ở đầu điểm cầu huyện, gồm có: Đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện; Đại diện Thường trực HĐND huyện; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức Chính trị - Xã hội; Trưởng 

các phòng, ban, trung tâm trực thuộc UBND huyện; Lãnh đạo các Văn phòng: 

HĐND-UBND huyện, Điều phối xây dựng Nông thôn mới. Ở đầu điểm cầu các 

xã, thị trấn, gồm có: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; 

Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Các đồng 

chí Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đồng chí 

Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì Hội nghị.  

Sau khi nghe các đồng chí: Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó 

Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện; Trưởng phòng 

Kinh tế - Hạ tầng; Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính - Kế hoạch báo 

cáo các nội dung liên quan; Ý kiến của phát biểu của các địa phương và các 

thành phần tham dự Hội nghị; đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND 

huyện kết luận: 

1. Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, UBND các xã, thị trấn 

- Quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 16/7/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

“Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về 

văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025”, Chỉ thị số 12-CT/HU 

ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; Tập trung cho công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt phải tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, bài bản, 

hiệu quả hơn nữa, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hoàn thành đạt và 

vượt các mục tiêu năm 2021 đã đề ra. Đồng thời, rà soát, báo cáo các khó khăn, 

vướng mắc vượt thẩm quyền với UBND huyện trong quá trình triển khai thực 

hiện để phối hợp, xem xét, giải quyết kịp thời. 



2 
 

 

- Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh, đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, vừa hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh năm 2021 của địa phương gắn với hoàn thành xây dựng 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung các nội dung sau: Củng cố 

nâng cao toàn diện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hoàn thành xã nâng 

cao, xã kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đăng ký; ưu tiên nhóm tiêu chí sản xuất, 

môi trường, khu dân cư NTM kiểu mẫu, văn hóa, y tế... Các địa phương xây 

dựng Kế hoạch tổ chức phát động cụ thể, có đăng ký kế hoạch chỉ tiêu, phân 

công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân. Hàng tuần tổ chức giao 

ban, soát xét tiến độ, có sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào đảm bảo thiết thực 

hiệu quả. Địa phương nào không thực hiện, khối lượng tăng thêm thấp, đồng chí 

Lãnh đạo địa phương đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo 

nông thôn mới huyện, Ủy ban nhân dân huyện. 

- Triển khai rà soát quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đảm bảo 

phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 

2021 - 2030. 

- Hưởng ướng Cuộc thi “Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 

vườn mẫu, đô thị văn minh” năm 2021 do huyện phát động một cách bài bản, 

thực chất và hiệu quả; các xã hoàn thành đánh giá Cuộc thi trong tháng 10/2021.  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chính sách hỗ trợ; đối với 06 Nghị 

quyết của HĐND huyện và các văn bản hướng dẫn của UBND huyện, tổ chức 

phát thanh tuyên truyền thường xuyên, sao in, niêm yết công khai tại bảng tin 

của nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố để người dân biết thực hiện. Tiếp tục rà 

soát các tổ chức, cá nhân liên quan đến hấp thụ các chính sách hỗ trợ để kịp thời 

hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; kết quả hấp thụ chính sách của tỉnh, huyện là 

thước đo đánh giá sự vào cuộc của các xã, thị. Địa phương nào để các tổ chức, 

cá nhân có đủ các điều kiện hỗ trợ nhưng không được hỗ trợ, Chủ tịch UBND 

xã, thị đó phải chịu trách nhiệm. 

- Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu: Phải xác định rõ 

đây là nhiệm vụ quan trọng, phải có quyết tâm chính trị cao để hoàn thành đạt 

chuẩn. Đối với các nội dung khó như: Trường học, giao thông, quy hoạch, môi 

trường, sản xuất,... các địa phương chủ động làm việc với phòng chuyên môn, 

cần thiết mời các Sở, ngành để kịp thời tháo gỡ để có giải pháp triển khai thực 

hiện đảm bảo đạt chuẩn. Các địa phương xác định vừa xây dựng hồ sơ, vừa hoàn 

thành ngoài thực địa đảm bảo hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí trước ngày 

15/10/2021 để trình tỉnh đánh giá trong tháng 11/2021.  

- Đẩy nhanh tiến độ làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo 

cơ chế hỗ trợ xi măng đảm bảo hoàn thành trên 75% kế hoạch được giao trong 

trong tháng 8/2021. 

- Trước mắt ưu tiêu cho chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2021, triển 

khai sản xuất vụ Đông năm 2021 và công tác tiêm phòng, phòng, chống các loại 
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dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đảm bảo sản xuất thắng lợi. Tập trung phát 

triển, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; hoàn thành các sản phẩm 

OCOP đã đăng ký năm 2021, tiếp tục tuyên truyền xây dựng ý tưởng mới và triển 

khai hiệu quả, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm OCOP trong năm 2021. 

- Rà soát các hệ thống cáp viễn thông, đường điện, cột điện,... báo cáo, đề 

xuất cụ thể để cùng với các phòng, ban, ngành cấp huyện triển khai chỉnh trang 

kịp thời, hiệu quả, đảm bảo mỹ quan. 

- Tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ: Công tác phòng, chống thiên tai, 

phòng, chống cháy rừng, chủ động xây dựng kế hoạch, có phương án đảm bảo 

phương châm “4 tại chỗ”; công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh 

Covid-19, rà soát, nắm rõ và quản lý tốt việc di biến động của công dân đi và đến 

trên địa bàn; công tác thu ngân sách, giáo dục - đào tạo, giải phóng mặt bằng, giải 

quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phải được chú trọng, quan tâm, thực hiện tốt; xây 

dựng kế hoạch cụ thể và có phương án để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo 

bền vững, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT; chú trọng quan tâm về thời gian, chất lượng 

các báo cáo và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của cấp huyện,... 

- Tập trung cao trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Rà 

soát nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhân dân để kịp thời 

hướng dẫn, xây dựng hồ sơ và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành 

trong năm 2021. Kịp thời phát hiện, phản ánh những trường hợp nhũng nhiễu, 

thiếu trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính để xử lý nghiêm theo quy 

định. Các địa phương chưa xây dựng Bộ phận Một cửa hiện đại phải khẩn 

trương xây dựng kế hoạch triển khai, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành đưa 

vào sử dụng, phát huy tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục 

hành chính cho công dân và doanh nghiệp. 

2. Các phòng, ban thuộc UBND huyện 

- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện 

hiệu quả các tiêu chí do phòng phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo, 

UBND huyện về kết quả thực hiện các tiêu chí. Đối với các xã phấn đấu xã nâng 

cao, kiểu mẫu năm 2021, các phòng hoàn thành thẩm định hồ sơ và thực địa các 

tiêu chí trước ngày 15/10/2021 để kịp trình tỉnh thẩm định trong tháng 11/2021. 

Riêng đối với các tiêu chí khó, trên cơ sở đề xuất của xã, tổ chức kiểm tra, tham 

mưu UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo của các Sở, ngành cấp tỉnh để có giải pháp 

tháo gỡ kịp thời. 

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch nông thôn mới các xã, trình UBND huyện phê duyệt trong tháng Quý 

IV/2021. 

- Giao phòng Tài nguyên - Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phân 

loại rác tại nguồn, xử lý rác thải; tổ chức kiểm tra thường xuyên đảm bảo các địa 

phương thực hiện tốt, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. 
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- Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp lực lượng lao động trong độ tuổi có nhu 

cầu làm việc trong nhà máy, khu công nghiệp; nhất là các đối tượng lao động 

đang làm ăn xa quê có nhu cầu về làm việc tại địa phương, nhằm để cung ứng 

lao động cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện, đồng thời để giải 

quyết việc làm cho lao động. 

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện 

Tăng cường công tác chỉ đạo, truyên truyền, vận động các tổ chức, cá 

nhân, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm cụ thể tích cực thi đua xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh trong thời gian tới; chủ động phối hợp với các 

phòng, ban chuyên môn cấp huyện triển khai các mô hình, công việc cụ thể tại 

cơ sở, góp phần hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch trong năm 2021 đã đề ra. 

 Uỷ ban nhân dân huyện thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải 

Nam, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến để đánh giá tình hình kinh 

tế - xã hội, tiến độ triển khai Cuộc thi xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu, tổ dân phố văn minh, vườn mẫu 7 tháng đầu năm 2021; triển khai một số 

nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trên địa bàn huyện để Ủy ban MTTQ huyện, 

các phòng, ban, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn được biết và triển 

khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- VP ĐK Đất đai tỉnh Hà Tĩnh - CN huyện NX; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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