
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:          /UBND-VPĐP                          Nghi Xuân, ngày    tháng 11 năm 2021                                                          

     V/v góp ý đối với Dự thảo báo  

    cáo đề nghị xét công nhận huyện 

   Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới 

 

     Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 7559/UBND – NL ngày 10/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đăng tải và lấy ý kiến Dự thảo báo cáo đề nghị xét, công 

nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi xem xét, nghiên cứu, 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

 1. Về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới huyện Hương Sơn: 

Đến nay, xây dựng nông thôn mới huyện Hương Sơn đã đạt được một số kết quả 

nổi bật như: 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 01 xã nâng cao; đời sống 

vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, phát triển kinh tế vườn, 

các sản phẩm OCOP có số lượng nhiều và chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế, 

góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. 

 2. Một số góp ý: Đối với tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 

vườn mẫu cần làm rõ thêm mức độ đạt chuẩn của các khu dân cư còn lại chưa đạt 

chuẩn. Trong báo cáo có nếu: có 27.981/31.018 hộ dân phân loại rác thải tại nguồn, 

đây là một tỷ lệ cao, đề nghị bổ sung giải pháp đã thực hiện để thực hiện được. Cần 

nêu rõ hơn định hướng xây dựng nông thôn mới của huyện Hương Sơn trong thời 

gian tới. 

3. Đề nghị: Công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng 

Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                             

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                              
- Lưu: VT, VPĐP. 

                                              

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 

 



 

  

          
 

 

 
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ NỘI DUNG BỔ SUNG ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN NGHI XUÂN, 

TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU ĐIỂN HÌNH VỀ 

VĂN HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 

(Kèm theo Văn bản số      /UBND-VPĐP ngày    /02/2020 của UBND huyện) 

 



 

  

I. Phòng Văn hóa – Thông tin:  

1. Thực trạng về cơ sở hạ tầng văn hóa; 

 2. Thực trạng cơ sở hạ tầng du lịch; 

3. Thực trạng hoạt động của các lễ hội  

 4. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa – du lịch. 

5. Tiềm năng phát triển văn hóa gắn với khai thác du lịch  

6. Thực trạng và phát triển văn hóa, du lịch 

7. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phục hồi di tích 

8. Công tác phát triển du lịch 

* Kết quả đạt được trong thời gian qua (số lượng du khách theo từng năm 

2015, 2017, 2019) 

*  Một số hạn chế 

* Nguyên nhân: 

* Các yêu cầu cần thực hiện. 

II. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thông kê: Đánh giá thực 

trạng sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người dân nông thôn. 

 III. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Cùng cấp dữ liệu ảnh, và xây 

dựng thiết kế, lựa chọn bộ ảnh về kết quả xây dựng nông thôn gắn với cảnh quan, 

môi trường và con người Nghi Xuân và những hình ảnh điển hình về văn hóa gắn 

với phát triển du lịch. 

 IV. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Bổ sung dữ liệu về Kinh tế - xã hội để 

làm rõ, đầy đủ phần kinh tế - xã hội trong thực trạng của Đề án. 

 V. Phòng Tài nguyên – Môi trường: Đánh giá về Địa hình, thổ nhưỡng; 

Khí hậu, thủy văn; Tài nguyên, thực trạng sử dụng đất... 

 VI. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Bổ sung số liệu về giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật, công tác quy hoạch,… 
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