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THÔNG BAO
Két 1un cfla d1ng chi Vô DInh Tin, Chü tjch UBND huyn tii bui
lam viêc vó'i UBND xã Long So'n ye tInh hInh thi1c hin Chiroiig trinh
muc tiêu quôc gia xãy dtrng nông thôn m&i trên dja bàn xã
Ngày 1 5/1 1/2018, dng chI Vô Dinh Tin, Chü tjch UBNID huyên chü tn
lam vic vOi TJBND xã Long Scm ye tInh hInh thirc hin Chuong trInh miic tiêu
quôc gia xây dirng nông thôn mi trén dja bàn xã. Tham dr buôi lam vic có các
dông chI Phó Chii tjch UBND huyên, dai din lãnh dto
các co quan, don vj:
Nông nghip và Phát triên nông thôn, Tài chInh - Kê hoach, Lao dng - Thuong
binh và Xã hi, Kinh tê - Ht tang, Giáo duc và Dao tao, VAn hóa - Thông tin, Tu
pháp, Y tê, Nôi v1i, Cong an, Thông kê, VAn phông HDND&UBND huyn và
di din lAnE dao Dàng üy, HDND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, Hi
doàn the xa Long Scm.
Sau khi nghe lAnE dao UBND xA Long San báo cáo tInh hinh trin khai
thrc hin Chuo'ng trInh mic tiêu quôc gia xay dçrng nông thôn mOi trên da bàn
xA nAm 2018, phuong huó'ng nhiêm vii näm 2019 và kiên tham gia thAo 1un
cüa dai biêu dir hop; dông chI Vô DInh Tiên, Chü tjch UBNID huyên kêt lun và
chi dlao nhu sau:
I. Kêt qua thtyc hin chtrong trInh mic tiêu quc gia xây diyng nông
thôn m&i và nhim viii tr9ng tam trong thri gian den
Trong thñ gian qua, xA Long Scm dA có nhiu giAi pháp t chrc
thrc hin
Kê hoach so 1 6/KH-UBND ngày 08/02/2018 cüa UBND huyn ye
vic triên
khai thrc hiên Chuang trInh Mic tiêu quOc gia xây dirng nông thôn mad huyn
Mirth Long nAm 2018; phát buy vai trô, trách nhim cüa các to chüc và nhân dan
nhAm huy dng si'rc manh tong hcTp cüa ca h thông chinh trj và toàn xA hi tham
gia thrc hin dOng b, có hiu qua cac miic tiéu, nhiêm vii die ra; cong tác tuyên
truyên, vn dng nhân dan trong xây drng nông thôn mad, chuyên dôi co câu
cay trông, con 4t nuôi tir các chuong 30a, 135
và chuong trInh si.r nghip nông
thOn mad die xói dói giAm nghèo duçrc chü dng, tich cçrc qua do gop phân thirc
hin thng lçi Chu'ong trInh Mçic tiêu quôc gia xay dirng nOng thôn mO'i trên dja
xA, den nay xA Long San dA dat duçc 15/19 tiêu chI.
Tuy nEien, ben canE nhffig kt qua dat du9'c, yn con 04 tiêu chI chua dat
(Tiêu chI 10. Thu nhp, Tiêu chI 11: H nghèo, Tiêu chI 17: Môi trith'ng và an
toàn thtcc phdm; Tiêu chI 18: H thông chInh trj và tiêp cn pháp luqt); nguyen
nhân chü yeu là do chinE quyen dja phuang chua tp trung chi dao quyêt lit va
chua cO bin pháp, giâi pháp cii the tnong vic tniên khai thirc hin nhim yu,
cong tác tuyen truyen chua that sir mnh me, sâu rtng; thirc bâo v môi tru&ng

cüa ngu1i dan chua cao; cong tác theo dOi, giám sat chua thyc s.r chat ch. Các
tiêu chI dtt chua thirc sçr ben vüng.
D thirc hin t& chuong trInh m1ic tiêu quc gia xay dyng nông thôn mi
trên dja bàn xã, phân dâu den nàm 2019 xa Long San ye dIch nông thôn mâi
theo 1 trInh cüa huyn. Trong thai gian den xä Long San phát buy hcm nia kêt
qua dt duc, khãc phic nhü'ng hn chê, yêu kern dê hoàn thành nhim VIT theo
dung kê hoch dé ra, trong do tp trung chi do và to chirc thirc hin mt so
nhiêm vu cu the sau:
1. Tiêp tic lam tt cong tác tuyên truyên nhn nâng cao nhn thrc cüa
ngui dan ye Chucing trInh m11c tiêu quôc gia xây drng nông thôn mói, trong
qua trInh triên khai thic hin phài xác djnh ngi.thi dan là tr9ng tam; phát buy sirc
mnh cüa cà h thông chI tr trong vic thrc hin xây dirng nông thôn mdi; chü
dng phát huy các nguOn lrc cüa dia phucing, khàc phiic trInh trng trông chi,
1i vào sir ho trq cña nhà nuó'c; de ra giài pháp thiêt thirc phü hçcp vi thirc tê ti
dja phuo'ng dê triên khai chucmg trInh trên dia bàn xâ.
2. Cüng c, hoàn thin h thng chInh trj, dáp irng yêu cu dt chun theo
tiêu chI; Dàng b, chinh quyên xã phân dâu dt tiêu chuân "Trong sch, vfi'ng
mnh" theo quy djnh.
3. Chü dng phéd hcp vi các phông, ban, don vi, cüa huyn t chirc rà
soát dánh giá lai tat ca các tiêu chi dt và chua dt dê xây dçmg kê hoch gift
vUng các tiêu chI dä dt và hoàn thành các tiêu chI chua dt trong nãm dn.
4. Tang cuèng kim tra giám sat v sinh an toàn thrc phm, 4n dng
Nhân dan thu gom rae thai tp trung, gift v sinh môi truè'ng ti khu dan Cu,
duèng lang, ngO xóm. To chirc tuyên truyên, 4n dng Nhân dan thirc hin
dithng be tong nông thOn theo co chê ho trg xi mäng cüa tinh.
5. Các chuang trInh h trç phát trin sn xut thuOc ngun vn NTM,
30a, 135 can tp trung vào nhO'ng dçr an thiêt thirc có hiu qua kinh t, tang thu
nhp cho nguii dan.
II. Giãi quyêt các d xut, kin nghj cüa xã
1. Diu chinh, b sung d an quy hoch xây dçmg NTM, giai don 2016 2020: UBND xä to chuc rà soát Quy hoch cong trInh nào không con phü hgp
vói quy hoch có van bàn dê ngh UBND huyn diêu chinh, bô sung cho phu
hçp.
2. Thu gom trác thai ti thOn Go Chè, xã Long San: UBND xä thng kê,
1p danh sách h dang k có nhu câu thu gom rac thai sinh hot giri Ye phOng
KT&HT huyn. Nêu 2/3 sO h dan däng k thu gom rae, UBND huyn giao
phOng KT&HT huyn chi do To cOng Ich huyn tien hành thu gom rác t?i diem
thôn GO Chè, xa Long San.
3. H trg din thp sang duO'ng lang, ngO xóm: UBND xã tuyên tuyn,
vn dng Nhàn dan vüng hu&ng iqi trên tuyen duing dóng gop kinh phi kéo
din thap sang dumg que.

4. Bô trI kinh phi xay drng khu vui choi, giâi tn d dt Nông thôn mâi:
Giao phông Tài chInh - Ké hoach huyên tham mini, die xuât UBND huyên xem
xét, quyêt dinh bô sung cho UBND xã Long Sun 600 triu dong die thirc hin.
5. B tn kinh phi d thirc hin cong tác tuyên truyn, 4n dng nhân dan
thrc hin Nông thôn mdi: Giao Phông Nông nghip và PTNT huyn phôi hcip
phông Tài chIrth - Kê hoach huyn tham mixu, die xuât UBND huyn u'u tiên, bô
trI kinh phi tuyên truyên trirc quan (pano, áp phich) cho UBND xã Long Sun.
6. Quan tam b tn kinh phi du tu xây dçrng co sâ h tng cho lTnh virc
giáo due, y tê, van hóa xã hi, quôc phông - an ninh die duy trI tiêu chI nông thôn
mdi: UBND xã Long Sun rà soát cong trInh theo thi tçr uu tiên die xuât UBND
huyên die xern xét bô tn nguôn von die thirc hin; riêng ye nguôn nông thôn mói
UBND huyn dâ bô tn tai Quyêt djnh s 871/QD-UBND ngày 15/10/20 18.
III. Di vó'i các phông ban chuyên mon cüa huyn:
1. Theo chtrc nàng, nhiêm vi di.rcic giao thuèng xuyên theo döi các tiêu
chi ngânh phu trách, ho trçi giip UBND xã Long San tháo g các khó khãn
vuâng mac trong qua trInh thirc hin; kjp thi báo cáo Chü tjch UBND huyn tai
cuc h9p giao ban tuân nhüng van die khO khän die chi dao giái quyêt.
2. Ph& hçp UBND xã rà soát, dánh giá các tiêu chi dã dt và chua
dat die
có giái pháp thirc hin Chirong trmnh mic tiêu quôc gia xay dmg nông thôn mi
dam báo dat hiu qua theo 1 trInh.
Nay thông báo kin Kt luân cüa dng chi VO DInh Tin, Chü tjch
UBND huyên tai buOi lam vic vói UBND xã Long Sun die các phông, ban, don
vj, UBND xã Long Son biêt và triên khai thirc hin ./.
Noi n/ian:
- TT HU, }-IDND huyn;
- CT, các PCT;
- Các Hôi doàn th;
- Thành viên BCD;
- Dài TTPLTH huyn;
- UBND xã Long Son;
- VP: C, PCVP;
-Luii: VT.
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