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THÔNG BÁO 

Kết luận hội nghị triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 

 

  

Ngày 17/02/2022,UBND huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị triển khai 

xây dựng xã nông thôn mớinâng cao năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, 

Phó Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo CTMTQG 

xây dựng NTM huyện - chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo 

UBND huyện, lãnh đạo các Phòng, cơ quan phụ trách các tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao; Thường trực Đảng ủy các xã Khánh Hòa, Khánh Mậu, Khánh 

Thủy, Khánh Công. 

Sau khi nghe lãnh đạo UBND các xã báo cáo kết quả tự rà soát các tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao của các xã, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự 

hội nghị, các phòng phụ trách các tiêu chí. UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao 

những kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của các 

xã Khánh Hòa, Khánh Mậu, Khánh Thủy, Khánh Công.  

Tuy nhiên, việc rà soát tự đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

của các xã cơ bản mới đạt bình quân 14 tiêu chí; để hoàn thành các mục tiêu đã 

đề ra trong năm 2022, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, các phòng chuyên 

môn của huyện triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Đối với UBND xã Khánh Hòa, Khánh Mậu, Khánh Thủy, Khánh Công: 

- Tiến hành rà soát lại các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xác định, 

cân đối lại nguồn vốn cần huy động để hoàn thiện tiêu chí đảm bảo tiết kiệm, 

không huy động quá sức dân. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao trong năm 2022, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công cụ thể công 

việc cho các ngành và thành viên Ban chỉ đạo NTM xã. 

- Về tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất): đề nghị các xã Khánh Hòa, Khánh 

Mậu, Khánh Thủy phối hợp với phòng NN&PTNT để được hướng dẫn đăng ký 

và thực hiện quy trình công nhận sản phẩm OCOP hoặc sản phẩm tương đương. 

- Về tiêu chí số 18 (Chất lượng môi trường sống): Đề nghị xã Khánh 

Thủy, Khánh Công đề xuất phương án để cấp nước sạch tập trung theo quy 

chuẩn, tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững; phát động cơ quan, đoàn 



thể, nhân dân thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng lại hoa 

trên tuyến đường trục xã tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; quản lý tốt hệ thống 

kênh, sông, đảm bảo thông thoáng, không có rác thải. 

- Chủ động liên hệ, ký kết hợp đồng thu gom vận chuyển rác thải theo Đề 

án thu gom, xử lý rác thải của xã, xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế với các 

đơn vị có năng lực để vận chuyển và xử lý. 

- Báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí, hồ sơ các tiêu chí vào thứ 5 hàng 

tuần cho UBND huyện qua Văn phòng điều phối NTM huyện. 

2. Các phòng chuyên môn được giao phụ trách các tiêu chí phối hợp với 

các xã trong việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao, cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn các xã thực hiện và hoàn thiện hồ 

sơ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao để các xã có căn cứ thực hiện; liên hệ với 

các Sở, ban ngành của tỉnh để được hướng dẫn. 

3. Giao Văn phòng điều phối NTM huyện hướng dẫn các xã lập kế hoạch 

thực hiện, lộ trình về đích, tổng hợp tiến độ thực hiện các tiêu chí, tiến độ hoàn 

thiện hồ sơ của các xã báo cáo hàng tuần về UBND huyện. 

Trên đây là thông báo Kết luận hội nghị triển khai xây dựng nông thôn 

mới nâng cao năm 2022, đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng chuyên môn UBND huyện; 

- Công an huyện, BCH quân sự huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- UBND xã Khánh Hòa, Khánh Mậu,  

Khánh Thủy, Khánh Công; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Việt Cường 
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