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THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước tại Hội nghị nghe 

Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 16/6/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe Sở 

Nông nghiệp và PTNT cùng các sở, ngành liên quan báo cáo tiến độ thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, những khó 

khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và 

PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Giáo 

dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tư 

pháp, Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành, đơn vị liên quan 

báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Văn Khước kết luận như sau: 

1. Về quan điểm chỉ đạo: 

Các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao hơn nữa nhận 

thức vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính 

trị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới; Xác định 

rõ xây dựng nông thôn mới là để người dân khu vực nông thôn sống tốt hơn, đời 

sống vật chất, tinh thần được nâng lên, môi trường được bảo vệ, cảnh quan nông 

thôn luôn xanh – sạch – đẹp, duy trì và phát huy được truyền thống, bản sắc văn 

hóa tốt đẹp của mỗi địa phương. Do vậy, cần xác định xây dựng nông thôn mới 

là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài, đảm bảo bền 

vững, hiệu quả, không chạy theo thành tích.  

Trong giai đoạn 2021-2025, xây dựng nông thôn mới với quan điểm và 

cách làm mới, chuyển từ lượng sang chất, hướng đến xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nâng cao mức sống cho người dân và 

giảm nghèo bền vững. 

2. Nhiệm vụ cần triển khai 

2.1. Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực BCĐ tỉnh): 

- Rà soát lại Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để đề xuất kiện toàn, phân công nhiệm 

vụ thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành phụ trách các tiêu chí rà soát, hướng 

dẫn, đôn đốc các địa phương khắc phục các tiêu chí còn thiếu, còn yếu để duy trì, 

nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đảm bảo xây dựng nông thôn mới bền 
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vững; lựa chọn các xã có điều kiện phù hợp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2022-2025. 

- Phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội rà soát từng chỉ tiêu, 

tiêu chí để đề xuất UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, 

ngành, đơn vị phụ trách tiêu chí xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện 

Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo đạt chuẩn theo 

quy định, yêu cầu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất việc ban hành cơ chế 

hỗ trợ duy tu, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng. 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh, 

ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới 

kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, yêu cầu thực hiện xong trước ngày 

25/6/2021. 

- Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chí xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, Kế hoạch số 97/KH-

UBND ngày 23/4/2021, chủ trì phối hợp với các sở, ngành phụ trách tiêu chí rà 

soát, đề xuất việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 01/7/2021. 

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cơ chế, chính sách và giải pháp tổng thể 

bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng mô hình thí điểm bảo vệ môi trường 

nông thôn ở xã, thôn, trong đó chú trọng công tác thu gom, xử lý chất thải đồng 

bộ, hiệu quả;  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất hình 

thức hỗ trợ các địa phương thực hiện nội dung cải tạo, xây dựng mới hệ thống 

cống, rãnh thu gom nước thải trong khu dân cư trong năm 2021. 

2.3. Sở Công thương: Khẩn trương hoàn thiện các trình tự, thủ tục đề 

xuất ban hành cơ chế chính sách Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 

đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm trên địa bàn tỉnh, trong 

đó cần lưu ý rà soát, bổ sung việc chỉnh trang lại hệ thống cột điện đảm bảo mỹ 

quan chung.  

2.4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: 

- Phối hợp với UBND cấp huyện nghiên cứu văn hóa, truyền thống của địa 

phương để từ đó tìm ra điểm mạnh, phát huy nét đẹp văn hóa, phát huy truyền 

thống, khôi phục hương ước, quy ước; Xây dựng nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ. 

- Nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục 

– thể thao. 
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2.5. Sở Giao thông Vận tải: tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế 

chính sách hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã, trục thôn trên địa 

bàn tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, trong đó cần xây dựng cơ chế để 

khuyến khích người dân hiến đất cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến đường 

trục xã, trục thôn. 

2.6. Các sở, ngành phụ trách các tiêu chí:  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì rà soát từng chỉ tiêu, tiêu 

chí do đơn vị mình phụ trách để chủ động, kịp thời đề xuất xây dựng cơ chế 

chính sách hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo cho các xã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. 

Thủ trưởng các sở, ngành phụ trách tiêu chí chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND tỉnh nếu không kịp thời đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp cần 

thiết để hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí do đơn vị mình phụ trách. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và 

PTNT hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Định kỳ kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện 

ở cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những 

vướng mắc phát sinh. 

2.7. Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình xây dựng nông 

thôn mới ở địa phương, đặc biệt là tại các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao năm 2021; hướng dẫn các xã trên địa bàn tự rà soát từng chỉ tiêu, 

tiêu chí, từng nội dung công việc cụ thể, tổ chức cho các xã ký cam kết để có kế 

hoạch, lộ trình thực hiện, hoàn thành mục tiêu đề ra. 

- Chỉ đạo việc rà soát lại Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã để kiện toàn lại 

cho phù hợp;  thường xuyên đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào trong 

nội dung sinh hoạt cấp ủy, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí phát 

triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao ý thức của người dân trong 

việc giữ gìn cảnh quan môi trường, chỉnh trang nhà cửa đảm bảo sáng – xanh –

sạch – đẹp. 

- Phối hợp với các sở, ngành phụ trách các tiêu chí rà soát lại tất cả các 

tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 

để có kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. 

- UBND huyện Vĩnh Tường: rà soát lại từng chỉ tiêu của tiêu chí Môi 

trường để đảm bảo theo quy định; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chủ 

động, tích cực làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT để sớm được thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

- UBND huyện Tam Đảo: trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 

PTNT và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để được thẩm tra 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

- UBND huyện Tam Dương khẩn trương chỉ đạo hoàn thành tiêu chí Giao 

thông; chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các sở, ngành phụ trách tiêu 
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chí  huyện nông thôn mới khẩn trương hoàn thành báo cáo đánh giá các tiêu chí 

huyện nông thôn mới để đề nghị thẩm tra, thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới, yêu cầu xong trong Quý III/2021. 

- UBND huyện Lập Thạch khẩn trương hoàn thiện các trình tự, thủ tục 

đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, đẩy nhanh tiến độ thi 

công để hoàn thành chỉ tiêu Văn hóa của huyện nông thôn mới theo quy định. 

- UBND huyện Sông Lô tiếp tục chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng các hạng mục công trình của Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; chỉ 

đạo xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương đảm bảo đạt tiêu chí theo yêu cầu, thời gian xong trong Quý 

III/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Văn Khước tới các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển 

khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 

- VP Điều phối Chương trình MTQG NTM tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, NN3. 
(TAT-              b) 
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