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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 1535 /UBND-NL1 

V/v rà soát, đánh giá, hướng dẫn 

thẩm định tiêu chí nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 3 năm 2019 

 

Kính gửi:  

-  Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi 

trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, 

Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, 

Y tế, Tư pháp, Công thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải,  

Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

Công an tỉnh; Cục thống kê tỉnh, Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo nông thôn mới, UBND huyện Đức Thọ; 

- Ban Chỉ đạo nông thôn mới, UBND xã Tùng Ảnh. 
 

Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019; ngày 16/3/2019, đồng chí Đặng Ngọc Sơn, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nông thôn 

mới tỉnh đã chủ trì đi kiểm tra và làm việc với Ban Chỉ đạo nông thôn mới, 

UBND huyện Đức Thọ và Ban Chỉ đạo nông thôn mới, UBND xã Tùng Ảnh về 

xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Để giúp xã 

Tùng Ảnh xây dựng hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Ban Chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình nông thôn mới xã Tùng Ảnh: 

Lập Kế hoạch, Phương án cụ thể, thực hiện các nội dung, các tiêu chí 

(như Phương án nâng cao thu nhập người dân,…), tập trung cao độ trong tổ 

chức thực hiện đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. 

2. Ban chỉ đạo nông thôn mới, UBND huyện Đức Thọ: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ xã Tùng Ảnh thực hiện các nội dung, đảm 

bảo yêu cầu theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

tại xã Tùng Ảnh. 

- Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ xã hoàn thành các tiêu chí, nhất là tiêu chí  

Môi trường, Trường học, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Có kế hoạch, 

Phương án cụ thể bằng Văn bản gửi Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, UBND 

tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 31/3/2019. 

- Tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, báo cáo về Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, 

UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 
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25/4/2019 đối với xã nông thôn mới nâng cao, trước 15/6/2019 đối với xã nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

3. Các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí, lĩnh vực phụ trách: 

- Soát xét, đánh giá kỹ từng nội dung, tiêu chí, có hướng dẫn, giải pháp 

thực hiện, cân đối nguồn lực thực hiện theo từng nội dung, tiêu chí cụ thể giúp 

xã Tùng Ảnh xây dựng hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu trong 6 tháng đầu năm 2019; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, 

thực hiện, hoàn thành trước ngày 31/3/2019, nhất là các nội dung trong 4 tiêu 

chí chưa đạt, như sau: 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở  

Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở, 

ngành liên quan tham mưu UBND bố trí kinh phí hỗ trợ xã hoàn thành việc lắp 

đặt hệ thống đường ống cấp 2, cấp 3 cấp nước cho số hộ dân còn lại chưa được 

cấp nước sạch; hướng dẫn xã xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh, nâng 

cao thu nhập bền vững cho người dân, lựa chọn các sản phẩm tham gia  

Chương trình OCOP; củng cố, hỗ trợ phát triển HTX hoạt động có hiệu quả; ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; nâng cao hiệu quả kinh tế vườn, 

xây dựng mô hình sản xuất có liên kết đảm bảo yêu cầu của xã nông thôn mới 

kiểu mẫu,… 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Đức Thọ 

hướng dẫn xã xây dựng phương án cụ thể để xử lý rác thải, thực hiện mô hình 

phân loại rác thải tại nguồn, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt, sử dụng chế 

phẩm sinh học để xử lý. 

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ 

huyện Đức Thọ chỉ đạo, hướng dẫn xã thực hiện Chương trình 5 không, 3 sạch, 

xây dựng cảnh quan, môi trường trong khu dân cư đảm bảo xanh, sạch, đẹp. 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Thọ 

kiểm tra, soát xét, có giải pháp huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng mới 4 phòng học đang thiếu tại Trường mầm non; chỉnh trang, nâng cấp 

các Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở. 

+ Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng 

dẫn xây dựng Phương án phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. 

+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

liên quan hướng dẫn xây dựng Phương án tổ chức đào tạo nghề, xuất khẩu lao 

động,… 

+ Cục Thống kê tổ chức rà soát, hướng dẫn, tư vấn giải pháp nâng cao thu 

nhập cho người dân. 

+ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo đẩy 

nhanh việc hoàn thiện các nội dung tiêu chí tại các khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu chưa đạt chuẩn, đảm bảo thực chất, bền vững. 

- Tiếp tục tăng cường soát xét, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá mức độ đạt 

chuẩn tất cả các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu do 

ngành mình phụ trách trên địa bàn tỉnh, báo cáo về Ban chỉ đạo nông thôn mới 

tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 
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30/4/2019 đối với xã nông thôn mới nâng cao, trước ngày 20/6/2019 đối với xã 

nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan 

liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu đề xuất Ban 

Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh xét công nhận xã Tùng Ảnh và các 

xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ NTM tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó VP Bùi Khắc Bằng; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, NL1. (9) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đã ký 
 

 

 
 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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