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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hưng- Phó Chủ tịch UBND huyện về Kết 
quả xây dựng NTM Quý I, nhiệm vụ trong thời gian tới, tại phiên họp Lãnh 

đạo UBND huyện ngày 12/4/2022

Ngày 12/4/2022, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng- Phó Chủ tịch UBND huyện 
chủ trì phiên họp Lãnh đạo UBND huyện xem xét báo cáo Kết quả xây dựng nông 
thôn mới (NTM) quý I, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ 
quan: Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế 
và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên& Môi trường, Văn phòng, Chi cục 
thống kê, Y tế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, Kim Anh, Đại Đức, 
Bình Dân, Tam Kỳ.

Sau khi nghe phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo và ý kiến tham 
gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng- Phó Chủ tịch UBND 
huyện kết luận như sau:

Ngay từ đầu năm 2022, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã tích cực, chủ 
động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2022; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ 
công bố đón huyện đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân chương lao động hạng III; 
giao chỉ tiêu xây dựng MTM nâng cao cho các xã: Cộng Hòa, Bình Dân, Tam Kỳ, 
Đại Đức, xây dựng NTM kiểu mẫu cho xã Kim Anh; đôn đốc các xã được giao xây 
dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và các xã còn lại phấn đấu mỗi xã phấn đấu 
xây dựng tăng 01 tiêu chí NTM nâng cao. Đến nay có 17/17 xã đạt chuẩn NTM, có 
06 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao (theo bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 
2018- 2020), 04 xã đạt từ 15- 17 tiêu chí, 04 xã đạt 14 tiêu chí, 03 xã đạt 12-13 tiêu 
chí, không có xã nào đạt dưới 12 tiêu chí.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng NTM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:  Một số tiêu chí đạt được khó bền 
vững (các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự, hành chính công, văn hóa); một 
số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao nhưng còn tồn tại, hạn chế chưa 
được khắc phục (xây dựng tuyến đường hoa, cây xanh, xử lý ô nhiễm môi trường, 
hoàn thiện một số hạng mục, công trình...); nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các 
công trình còn hạn chế, chủ yếu thu từ nguồn đấu giá quần sử dụng (QSD) đất ở, 
tuy nhiên hiện nay việc lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, điểm dân cư còn 
chậm, việc đấu giá QSD đất ở tại một số xã gặp nhiều khó khăn...

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022, UBND huyện yêu cầu:
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1. Đảng ủy, UBND các xã Cộng Hòa, Kim Anh, Bình Dân, Đại Đức và 

Tam Kỳ
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương, tỉnh, huyện về xây dựng NTM, bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021- 
2025 đặc biệt là các văn bản, quy định mới.

- Tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng đồng 
chí có liên quan đảm bảo  “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ 
trách nhiệm). Đảng ủy các xã thường xuyên họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 
từng tiêu chí, hạng mục công trình.

- Tích cực, chủ động trong việc huy động ngân sách địa phương và các 
nguồn lực xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp (ngày công, hiến đất...) để xây 
dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc 
UBND huyện để triển khai các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSD đất ở, xử lý 
đất dôi dư, xen kẹp để tạo nguồn xây dựng các công trình.

- Đôn đốc đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng các công trình.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
- Thực hiện nhanh nhất có thể, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ thẩm định báo cáo 

kinh tế- kỹ thuật, đầu tư xây dựng các công trình.
- Lập quy hoạch chi tiết các trường học để hoàn thiện hồ sơ việc cấp giấy 

chứng nhận QSD đất cho các nhà trường trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn hoàn thiện lập quy hoạch xây dựng chung các xã thời kỳ 2021- 

2030 xong trước ngày 15/5/2022.
3. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện
- Phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đấu giá QSD đất ở đối với các 

xã, thị trấn, đặc biệt là các xã được giao xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 
năm 2022 để tạo nguồn xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

- Tham mưu cho UBND huyện đề nghị với tỉnh sớm phê duyệt cho 04 xã 
còn lại của huyện Kim Thành (gồm các xã Đồng Cẩm, Đại Đức, Liên Hòa, Tam 
Kỳ) được thu gom rác thải sinh hoạt về nhà máy xử lý rác tập trung của tỉnh; chỉ 
đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp 
giấy chứng nhận QSD đất cho các nhà trường.

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
- Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng NTM; cập nhật các văn bản, quyết định, hướng dẫn của 
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Trung ương, tỉnh về Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, gửi các đồng chí 
lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan đầy đủ, kịp thời.

- Thường xuyên tổng hợp tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 
báo cáo Huyện ủy, UBND huyện để chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng 
mắc.

Trên đây là thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hưng- Phó 
Chủ tịch UBND huyện về Kết quả xây dựng NTM Quý I, nhiệm vụ trong thời gian 
tới, tại phiên họp Lãnh đạo UBND huyện ngày 12/4/2022, Văn phòng Huyện ủy, 
HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực 
hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- TTr: HU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VP (…..b).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Tình
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