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Trin khai thu'c hin Chu'o'ng trInh Mtjc tiêu quc gia xây
d'ng nông thôn Inri huyn Minh Long nàrn 2019
Can ci Quyt djnh s l600IQD-TTg ngày 16/8/2016 cüa Thu tu'óiig
ChInli phü phê duyêt Chu'oi-ig trInh miic tiu quôc gia xây dirng nông thôn mó'i
giai don 2016-2020; Quyêt djnh so 711/QD-UBND ngày 23/12/2016 cia
LJBNJJ tinh Quãng Ngai ye vic ban hãnh b tieu clii cua tinli ye xã nOng thOn
mói giai don 2016 - 2020.
D dy nhanh tMn do tri&i khai t1c liin Chu'ang trInh Mic tiêu quc gia
xay diing nông thôn mói trên dja bàn huyn. IJBND huyn MinE, Long xây dirng
kê hoach triên khai thu'c hin xây drng nOng thOn rnói närn 2019, vó'i ni dung
chü yêu sau:
I. MIC DfCH, YEU CAU
1. Mjc dIch: I( hoach tliiic hin Chuong trInh xây d1rng nông thôn rnó'i
nãrn 2019 là can cir dê CáC ca quan, ban, ngành, doan the; UBND các xa to chic
thirc hiên; phát huy vai trô, trách nhirn ciXa các to chtrc và nhân dan iihàrn huy
dng SiXC mnh tong h9'p cña cá h thông chInh trj và toàn xã hi tharn gia thirc
hin dông b, có hiu qua các rnye tiêu, nliiêrn v dê ra, gop phân thiic hin
thàng lç'i Chu'ong trInh Miic tiêu quôc gia x.y drng nông thOn mói trên da bàn
huyn.
2. Yen cu: Các ca quan, ban ngành, doàn th, UBND các xã tp trung
clii dao thirc hiên, timg buóc chuyên biên can bàn trong thirc hin Chuoiig trInh
xay dirng nông thOn rnó'i trong nárn 2019. Triên khai dông b các giãi pháp, lông
ghép Co hiu qua cac nguôn hrc dê thirc 1iin xây dçrng nông thôn rnó'i trên dja
bàn huyn.
II. NHLM VU
1. Nhirn vi clung:
- BInh quân 14,6 tieu chi/xa, trong do:
+ X Long Som 19 tiêu chI;
+ Xã Long Hip: 13 tieu chI;
± Xä Long Mai: 16 tiêu chI;
+ xa Thanh An: 16 tiOu chI;
+ X Long MOn: 09 tiêu chI.

- Uu tiên tp trung ngun 1ircdu tu và tang cuà'ng cong tác chi o i
vó'i xã Long Sm'i phân dâu dt chuân trong näm 2019 và 02 x. dir kiên hoàn
thành nông thôn mó'i giai don 2016-2020 (xã Long Mai, xd Than Ii An;).
2. Nhiêm vu Cu the:
2.1. Quj' hoçwli: Râ soát, dieu chinh. bô sung Quy ho?ch xây dirng nOng
thôn mói các xã theo huó'ng dan cüa B Xây dirng, phü h9p vói tInh hmnh thirc tê
ci:ia da phuog; diêu chinh bô sung các quy hoch san xuât trong dO an quy
ho.ch san xuât trong dO an quy hoch xã nOng thôn mó'i gän vói tái Ca cãu nOng
nghip
2.2. V xcIy c1rng hç

tang kinh

t xã hi:

2.2.1. Giao thong:
a. Mic tiCu: Phân dâu nãm 2019 cé them 01 x d?t chuân nông thOn iói
v tiêu chI giao thông (xã Long MOn), tiêp tlic dâu tu' hoàn thin các tuyn
du'ông giao thông ô' các xã; lüy kê có 5/5 xa dt tiêu chI ye giao thông.
b.Nidung:
- D.0 tu' tuyn thôn Go nay - thôn GO Traith gina; Tuyn tir trrn 1i. th
den Ho Ba Phi xà Long Son.
- Du'O'ng tà nhà ông PhO dn dp Nu'ó'c Mu'ang; Du'ng tilt nhà Ong Rii dn
KDC TaK.aTu; Be tOng hóa du'Og vào NghTa trang nhân dan Hoc Quéo xâ Long
Hip.
- Be tOng xi mäng clu'O'ng trung tarn Lang Tre xa Long MOn.
2.2.2. Thziylq'i:
a. Miic tiêu: Duy trI Va nâng cao chat 1u9g tiêu chI dã d.t chun nOng
thOn rno'i, lüy kê có 5/5 xa dt tiêu chI ye Thiy lçii.
b.Nidung:
- Kiên c hóa kênh mu'ang Dp Dài (GD2); kênh H NuO'c Bua; Kênh
dp Nu'O'c Da x. Long Hip.
- Kiên c hóa kênli muong Dng Xi xà Long Mai.
- Süa ch[ta, nâng cap kênh muo'ng GO Rc- Lang Hinh; kênh muang ni
dOng Dip Thu9ng, kênh rnu'o'ng thOn Rung GO x. Thanla An
- Lana rnó'i dp GO Rip- Dng Rinh; n& kênh nhánla Hoc nhiêu- Ru DIt;
nOi dài kênla nhánh Phiên Chá xä Thanh An
- Kiên C hóa kêi± muo'ng Dp Lang Gifi'a; sñ'a chüa dp NuO'c Cua, thôn
Lang Ren xã Long Mon.
2.2.3. Din:
a. Mic tiêu: Duy trI và nâng cao cht lup'ng tiêu chI d. d.t chu.n nông
thOn rnó'i, lüy kê cO 5/5 xa dt tiêu chI ye Din.
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b. Ni dung: Den nay t' l h dfing din là 99,42%. Tip tpc hoàn thiên
và phát triên dông b h thông luói din darn bâo phc vi san xuât và dà'i sng
cüa ngu'ô'i dan 1dm vrc nông thôn, nâng t' l h si' d1ing din thuèn.g xuyên, an
toân tIlt các nguôn dat> 99,5%. 5/5 x dt tiêu chi chirn t' 1 100%.
2.2.4. Trzràng /IQC.
a. Mc tiêu: Thrc hin du tu xây drng tru'à'ng chuân quc gia thea d an
Dâu tu' xây dirng co so' vt chat truO'ng h9c thuc các x dt chuân nông thôn
rnó'i giai doan 2017-2020. Phân dan Co 02/05 xã dt chuân ye tiêu chI Tru'O'ng
h9c (xã Long Son và Long Hip).
b. Ni dung:
- Sü'a chü'a phOng bce, tu'O'ng rao cng ngO tru'O'ng THCS xä Long Son.;
- Xây rnd'i tru'a'ng THCS An MOn xã Thanh An;
- Xy rnO'i Tru'àng Mu giáo Long Hip, Thanh An.
2.2.5. Co' s6' vt chct van hóci:
a. Muc tiCu: Tip tic quan tarn du tu' xây drng phát trin h thng t1iit
chO van hoá, the thao Ca' sO'; hoàn thin h thông Trung tarn van hoá - the thea
xã, Nba van hoá - Kim the thao thôn; thrc hin có hiu qua chIi± sách ho tr9'
xay dirng nhà van hoá, khu the thao thôn ciia tinh giai doan 2017 - 2020. Tao
diu kiên dO phát triOn các hoat dng van hóa, the thao trOn dja bàn huyn, lüy
k cO 3/5 xã dt tiOu chI vO Ca' sO' vt chat van boa (xa Long So'n, Long Mai và
Thanh An).
b. Ni dung:
- Xây rnó'i 1dm th thao xã Long Son.;
- Xây dung Nhà van hOa thôn, san th thao 04 thôn: GO Tranh, Yen Ngçia,
Go Chè, BiOu Qua xa Long Son.
2.2.6. Ca sâ h tdng thzo'ng ingi nông thôn:
a. Miic tiOu: Ciing c duy tn và nàng cao ch.t 1ung tiOu chI da d.t chun
nông thôn rnó'i, ltiy k có 4/5 xã dat tiCu chI vO Ca' s h. tang thu'o'ng rnai nông
thôn (xã Long Son., Long Mai, Long Hip và Thanh An).
b. Nôi dung: Nâng cp rnO' rng ch' trung tarn Ciun xa Long Som
2.2.7. Thông tin và Truyn thông:
a. Muc tiOu: Cüng c duy trI và nâng cao chat 1u'ng tiOu chI d dat chun
nông thôn rnó'i, lUy ke có 5/5 xä dat tiOu chI vO Thông tin và truyOn thông.
b. Nôi dung: Ki&'n tra, don dc cac xä silta chU'a, cái tao he thng truyn
thông darn bâo thông tin các Chi tru'o'ng, chInh sách cüa Dàng, chInh qüyOn kjp
thOi dOn tIlrng thôn, xOrn trong huyn.
2.2.8Nhàc3'd&n cu':
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a. Miic tiêu: Ciing c duy trI và nâng cao cht lixgng tiêu chi d dt chun
nông thôn mói, lüy kê 5/5 x. dt chuân nông thôn rni.
b. Ni dung: Thc hin phu'ang chârn phát huy ni lirc là chInh, vn dng
nhân dan gia c, sira chra, lam rnâi nhà, nhât là các h con nhà tarn, dt nat và
nâng cp nhà 0' dan Cu' ti các xã.
2.3. Kinh tl và t chá'c san xut:
2.3.1. Thu nhp.'
a. Mic tiëu: Ph.n du thu nhp bInh quân du nglxO'i nàrn 2019 trên da
bàn huyn dat 33 triu dong/ngu'O'i/närn.
b. Ni dung: Tang cuo'ng cong táC dào tao ngh cho lao dng nông thOn,
chuyên giao ng ding khoa h9c cOng ngh trong san xuât nOng nghip, thçrc
hin CO hiu qua cac nguOn von h trg san xuât tii nguôn vOn ho trçi cua trung
uo'ng, tinh... Tiêp t1ic vn dng nhân dan tharn gia san xuât, nhât là san xuât
tang vii kêt hcT vói phát triên chan nuôi, day manh kinh tê h gia dhih dê tang
thu nhQp, gop phân darn báo CUC song, trng buO'c thoát nghèo.
2.3.2. H nghèo:
a. Mçic tiêu: Phn du t l h nghèo trên da bàn huyn giârn xung cOn
20,97%.
b. Ni dung: Triên khai thi.xc hin các chuo'ng trInh, dir an nhir: cho vay
u'u dai dôi vói h nghèo dê phát triên san xuât; ho trçr ye giOng, vt tu cho các h
tharn gia san xuât de phát triên chan nuôi và trông tr9t.
2.3.3. Lao dç5ng có vic lam: Tip t1ic duy trI t 1 lao dng Co vic lam
thuO'ng xuyên dat trên 90% và duy trI 5/5 xa dt tiêu chI.
2.3.4. To chv'c san xuát
a. Miic tiêu: Phn d.0 cO them 02 xä dat tiêu chI T chirc san xut
Long Hip và Thanh An); lüy kê có 4/5 xa dat tiêu chI ye T chác san xuât xä
Long Hip, Long San, Long Mai và Thanh An).
b. NOi dung: Tip tçic di rnd các hinh thác th chirc san xut, khuyn
khIch day rnanh vic hlnhthành các h9p the xa, tO hcp tác, trang trai; khuyên
khIch các Doanh nghip dau tu vào nông nghip, nông thôn. Xây dirng các rnô
hInh san xuât phi hcip, thiêt thçrc vó'i tirng dja phuo'ng. Dông thai dy manh
cOng tác dào tao nghê cho lao dng nông thôn, tang cu'O'ng cong tác khuyn
nông, thu y, bao v thçrc 4t, quàn lb" giông cay trông, 4t nuOi...
2.3.5. Giao duc và dào tao:
a. Miic tiêu: Duy trI và nâng cao ch.t lu'9'ng tiêu chI d dat chun nông
thOn rnó'i, ffiy kê có 4/5 xa dat tiêu chI v Giáo diic và dào tao (Long So'n, Long
Hip, Thanh An, Long Mai).
b. Ni dung: Tip tiic duy trI và nâng cao t' 1 hc sinh tht nghip THCS
h9c len THPT; phO cp giáo diic THCS. Nâng cao t 1 dào tao ngh tai cac xL
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2.3.6. Yt:
a. Mic tiêu: Tip t1ic hon thin h thng ha tang y t thit yu; lüy k có
xã dat tiêu chI ye Y te (Long Son, Long Mai, Long Mon và Thanh An).
b. Nôi dung: Nâng cao chat 1u'9ng chäm soc sc khoê và khám cha bnh
cho nhân dân thirc hin tot chInh sách bo hiêm y te, dan sO ke hoach hoá gia
dInh; giãm thiêu ti 1 tr em du'Oi 5 tuOi b suy dinh duthig the thâp cOi... tiêp t11c
quan tarn xây dijng v phát triên mng lu'O'i y tê co' so'; tüng bu'óc dáp 1i'ng yêu
cau cüa BO Tiêu chi quOc gia ye nông thOn mó'i
2.3.7. Van hóa:
a. Mic tiêu: Phn du có them 01 xa dat tiêu chI (xã Long Môn), lüy k có
5/5 xã dat tiu cii ye van bOa.
b. Nôi dung: Tip tc triCn khai phong trào "toàn dan doàn k& xây d'ng
dà'i sOng van bOa" nàm 2019 di vào chiêu sâu. PhO bien, tuyen truyen, triên khai
các quy u'o'c thOn van boa, lang van boa den toàn the nliân dan. Hu'ó'ng dan 'ai
các thOn, xórn dat chuân van boa theo Thông tn so 12/TT-BVHTTDL ngày
10/10/20 1 1 cüa Bô Van hóa, The thao vâ Du Uch.
2.3.8. Mói tru'ô71g Va An toàn. tht'c pl'i4m:
a. Miic tiêu: Phn du có 02 xâ dat tiêu chI v MOi truO'ng và An ton tliirc
phârn (xd Long San, Long Mai).
b. Ni dung:
- Tuyên truyn, vn dng ngu'à'i dan giü' gin v sinh rnOi tru'O'ng hông
thôn; xây di.rng và si di.ing nba tiêu h9p v sinh; thay dôi thói quen và các t.p
tiic lac h.u... xay drng rnói, nâng cap. Cái tao các cong trinh cap rn.ró'c t.p
trung; h tr lam ham Bioga; xay dimg các diem thu gom rae thai; xây ding khu
nghia trang theo quy djnh.
- Xây dimg nghTa trang nhân dan xà Long So'n;
- Xây dirng nghTa trang nhan dan HOc Quéo thOn 2 Long Hip;
- Xây di'ng nghia trang tai các thôn xã Thanh An.
2.3.9. H thô'ng to2 chu"c cliInh trl và Ti& cn pháp lut:
a. Miic tieu: Phn du cO 04 xã dat. tieu chI (xa Long San, Thanh An, Long
Mal, Long Hip)..
b. Nôi dung: Tip ty.c nâng cao chit lu'gng, phát huy vai trO cüa t chic
Dàng, chInh quyen, doàn the chInh tr - xã lii ti-ong xay ding nOng thôn mdi;
chü trpng xay di.rng Dãng bô và các to chc Doàn the chinh tr - xa hi trong
sach, vfiiig manh; .tüiig bu'O'c dào tao, bOi duOng di ngfl can b xa dat chuân
theo quy dinh; dam b&o và tang cu'àng kha. näng tiêp c.n pháp 1u.t cho ngLrO'i
dan; lam tOt cong tác darn bão bInh clang giO'i yà phOng chOng bao lirc gia dinE;
báo v và h trp' nli.ftng ngu'O'i d b tOn thu'o'ng trong lTnh vu'c cia gia dIrth và
dà'isOngxahoi
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2.3.10. Quóc phông và An ninh: Day rnnh t1c hin phong trào "Toàn
dan bào v an ninh to quOc". Xây dig the tr.n quôc phông toàn dan kêt h9p vói
the trn an ninE nhân dan; Chü dng phông ngira và d:âu tranh có hiu qua, kiêm
chC su gia tang cac tOi pham, tal nan, te nan xà hôi duy tu nghiêm chê do tiuc
san sang chiên dâu. Phân dâu 5/5 x dt tiêu chi ye quôc phông, an ninE.
IlL GIAI PHAP HC HIN
1. Di vó'i xã Long So'n (dt 15/19 tiêu chI): Phn du hoàn thành 19/19
tieu chI nOng thOn rnó'i trong näm 2019. Giài pháp cii the cho 04 tieu clil con li
bao gOm:
1.1 Tieu chíso 10 ye Thu nhâp:
- 1p trung ti da mci nguOn iirc và thirc hin lông ghép các nguOn vOn
cua cac Ch1jog tinib muc tiCu quôc gia khac cac chuong tunh du an ho tb CO
n111c tiCu ti-en da bàn JC dâu tu xãy drng kêt câu h tang nông nghip, nOng
thOn trong xày dmg nOng thOn mó'i.
- Tic hin 1ng ghép Chuo'ng trInh rniic tiêu quéc gia v vic lam và dy
nghê, giàm nghèo ben vng; th.ng cuO'ng cOng tác khuyen nOng, khuyên lam, thu
y, bao ye thuc vat, quail iy giông cay tiông, vat nuOi dê tuiag buoc nhãn lông rnO
hInh, chuyên dôi co câu cay trOng vat nuOi, chuyên dOi co câU lao dng, dâu tu'
san xuat kinh doanh có hiu qua nEäm tang nhanh thu nhap cho eli dan nOng
thôn dê phân dâu hoàn thành tiêu chI thu nhap theo k hoch.
1.2 TiêuchIsôll vHç5nghèo:
- Tip t11c sü diing CO hiu qua ngun vn h trg phát triên san xuât tr
nguôn vOn trixc tiêp cüa Chu'o'ng trInh MTQG xay dimg nông thOn mói và các
nguOn vOn cua tinh, CáC nguOn vOn lông ghép d hO trg xay ding các mô hInh
San xuat theo hInh thic h trg glông, cay con. DOi tLr9'ng Içra ch9n là CaC mô
hInh san xuat mang tinE On djnh iâu dài, là the rnnh ca dj.a phu'oiig, CO hiu
qua kinh te cao du'gc nhan dan dang huang 1mg d tirng buó'c nliân rng; u'u tin
cácmo hmnh san xuat có khã náng hInh thành vung san xuat hang hoá tp trung.
- Tang cuO'ng yai trO chu dng cia c.p xã., cong dng trong vic d xut
iia ch9n CáC di an hô trg phát trien san xuat; dOng thai lam tot cOng tác dôi
thoi giàm nghèo, tiep nhan thông tin phán ánh cüa ngu'O'i dthi de kip thi phát
hin Va khàc phiic nhLtng sai sOt, idió khàn, vuthig mac trong cOng tác giàm
nghèo.
- Xây ding các quy dnh d khuy&i khIch s11 tharn gia cüa .nguOi dan ye
các hot dng giäm nghèo, tr vic xác djnh dOi tu9ng thii hu'Ong den vic 1p k
hoach,triên khai thuc hiên, giárn sat và danE. giá kOt qua. Chuyên dan phumig
thuc ho trg tr cho khOng sang hO trg CO diêu kin (cho vay); tr h trg dau vào
trong san xuat sang ho tr9' dau ra cho san pharn.
- Nang cao n.ng 1irc và nhan thuc cho can b và nguOi dan v giàm nghèo
gàii vói xay dirng nOng thOn mói. Trien khai thirc hin dOng b, có hiu qua các
chInE. sách ye giàm ngheo; nãng cao khà nãng tiep can Cáo dc1i vii xa hi co' bàn
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cho ho nghèo, hO can nghèo. Darn bào h nghèo, h cn nghêo du'çc vay vn tin
dung u'u dii dê phát triên san xuât, giái quyêt vic lam, xuât khâu lao dng.
- Tang cu'ôig chi do và thu'ôg xuyen thrc hin các bin pháp phông
chông dich bênh, thiên tai nhärn tránh và giàm thiêu thit hi do yêu tO khách
quan mang li. Quan tarn ho trp', gi1p dO' kjp thai các ho bi thiêt hai do ãnli.
hu'diig ca thiên tai, dch bnh i1fl cli tái nghèo phát sinh tr các nguyen nhân
rüi ro.
1.3 Tiêu chI so' 17 v MOi truthig và an toàn tht'c phdin
- Tip tc dy manh cOng tác tuyên truyn d thay d& co bàn v 1±n
thü'c cüa ng.u'à'i dan. Các tiêu chi nOng thOn mó'i gãn vó'i van hoá, xä hi, mOi
tru'à'n là cac tiêu chI dài hOi sr vâo cuc, üng h tIch ci'c cüa cà cong dOng, ma
tru'c tiêp là ngu'à'i dan. ChInh quyên xã chi dao thOn rà soát, diêu chinE, bO sung
quy u'á'c. hLro'ng u'á'c thôn ban vâ tO chirc tic hin xây dimg dà'i sOng van hoá;
xây dirng mO hInh tO, nhórn dan cu ti quàn trong quàn l v sinh môi tru'àig.
- Thirc hin tot CáC Chuo'ng trInh 1mic tiêu quOc gia ye van hóa, y t, giáo
duc Va dào tao, nu'O'c sch và sinE mOi tru'à'ng nOng thOn, CáC chfnh sách khác
Co lien quan theo hu'ó'ng barn sat BQ tiu ChI quôc gia ye nông thôn rnó'i. Tiêp
ti;ic triên khai phong trào thi dfla gän vói xây dirng nông thôn rnd nhu': phong
trào "Xây dirng rnôi tru'O'ng nông thôn xanh sch dp", phong trào "5 không, 3
sch, 3 an toàn"... qua do nang cao thi'c, trách nhirn gi gIn, bào thn và phát
huy cá truyên thông van boa dan tOc, tui'ng bu'O'c thay dOi nhn thic, cách song,
nê nêp an ó' van minh, lch sir.
- Dy mnh cong tác tuyên truyn, vn dung dn cu' t1r quàii lam v sinE
rnOi tru'è'ng tai thOn, xórn nhàm khäc phuc, xü l' 0 nhiêrn và cài thin moi
tru'ô'ng tai khu vi'c nOng thôn; các co' sO' san xuat kinh doanh thi'c pharn phâi
tuân thfi các quy dinh ye darn bào v sinh ATTP.
1.4 Tiêu chI s 18 ve H thO'ng chInh tr và tiê cn pháp lut
- Tip tic nang cao cht lu'çiig, phat huy vai trô cüa th chic Dâng, Chiith
quyên, doàn the chInE trj - xã hi trong xây di.rng nông thOu rnO'i; báo darn và
tang cixO'ng kha iiàng tiêp cn pháp 1u.t cho ngu'O'i dan. Tiêp tiic dào tao, bOi
du'ng dOi ngfl can bO xa dt chuân, có dü các tO chác trong he thông chInE trj
co' sO' theo quy dnh. Nâng cao vai trO hot dng cüa càc tO chirc doàn the ti da
bàn xã tren co' sO' phan công, phan nhirn ye thirc hin các chi tiêu trong tmg
tiêu chI cii the ti co' sO', phan dâu vâ giü vng danh hiu trong sach, vffig rnnh.
- Thii'c hin ca ch 1 c1i'a d ngu'O'i dan tip cn càc thu tiic hành chInh
môt cách d dàng nEat. Dông thè'i nO 1irc dua cac thu tçlc hành chInh cOng phiic
v1 ngu'èi dan tOt nEat, dich v11 tip nhn ho so' và trà kêt qua giài quyét thu tic
hành chInh can thu'c hien nhanh gon, thuân lç'i, dOug thO'i ngn ngü'a hành vi tiêu
circ trong qua trInh thic hin cac thu t1ic hanh chinE.
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2. Di vó'i x Long Hip (t 11/19 tiêu cM): Ph.n dâu d.t thêni 02 tiêu
chI trong näm 2019, ifly kê 13/19 tiêu chI. Giài pháp cii the cho 02 tiêu chi can
thirc hin trong nãm 2019 bao gôm:
2.1 Tiêu chI so 5 ye Trwô'ng hQc:
- Nâng cao chat 1uoig hieu qua giao duc va dao tao thuc hien Co hiêu
qua. chü truGng ye dôi mói can bàn, toàn din giáo diic và dào tao; dày mn1i các
cong tác dào to nghe cho lao dng nOng thou nhàm tang n]aanh içic lu'gng lao
dng qua dào t.o.
- Huy dng cac nguôn l'c x hi Va sr ing h tIch C1TC cña nhân dan d
xây dung co s& v.t chat, mua s&m thiêt bi, dy và h9c cho các nhâ truàng, to
diCu kiCn l.Jong ngung nâng cao chat luoiig day va hoc dap ulig yêu Can tiuouig
chuâu quôc gia. Thirc hin dOng b các giãi pháp nâng cao chat lu'Q'ng giáo dic;
chu tiong Oi moi phuong phap day hoc kiêm tia, daub gia ap dung cac phuoiig
pháp day hpc mdi... DOng thèi to diêu kin cho can b, giáo viên tham gia các
1dp tp huân cüa ngành dê nâng cao trInh d chuyên mOn, nghip vii, tO cliic các
buOi siiih hot ti tru'à'ng d giáo viCn trao dOi kinh nghim.
2.2 Tiêu cl'i.I sO' 18 v H thng chmnh trj và tiê cn pháp lut.
- Tip tiic nâng cao ch.t lu9'ng, phát buy vai ti-O cña t chirc Dang, ChInE
quyên, doàn the chInh tri, - xa. hi trong xây dmg nOng thOn rnó'i; bào darn và
tang cu'èlag khà nàng tiêp c.n pháp 1u.t cho ngu'ài dan. Tiêp t1ic dào t.o, bôi
duông di ngfl can b xa dt chuân, có di can tO chiirc trong h thông chInh trj.
co s& theo quy dnh. Nâng cao vai trô hot dng cüa các tO chi.rc doan the ti dja
bàn x. trên co sa. phân cOng, phän nhim ye tl'uirc hin các clii tiêu trong tüng
fiCu chi ci the tai ca so', phân dâti và gia vng danh hiu trong s.ch, vffii.g rnnh.
- Thirc hin ca ch 1 cia d nguà'i dan tip cn các thu tiic hành chInE
mt cách d dàng nhât. DOng thài nO lirc dua cac thi tiic banE chinh cOng phiic
vii ngu'O'i dan tot nhât, Djch vii tiêp nhn ho sa và trà ket qua. giài quy& thi tçlc
hànli chInh can thiic hin nhanli g9n, thun 19'i, dOng thai ngan ngra hành vi tieu
c1rc trong qua trinh thirc hin các thu tiic hành chInE.
3. Di vó'i xä Thanh An (dat 13/19 tiêu chI): Ph.n d.0 dat them 03 tiêu
the cho 03 tiêu chi cn
chI trong närn 2019, ifly kê 16/19 tieu clii. Giài pháp
thirc hin trong närn 2019 bao gOrn:
3.1 Tiêu clii so 13 ye TO chv'c san xuOt: UBND xa d xây ding thu t1ic
trInh len huyn phê duyt vic thànE 1p hp tác xa hot dng theo dung quy
di,nh cña Lu.t Hgp tác xa nàrn 2012. DOng thi trInh UBND huyn phê duyt
rnô hlrih lien ket san xuât gän vi tiêu thi nông san 1rc darn bào bn vffiig.
3.2 Tiêu chI 5 17 v MOi tru'ôig và an toàn thcc phdm:
- D.y mnIi cOng tac tuyen truyn d thay di co' bàn v nhn thuc ciXa
nguO'i dan. C tiêu chI nOng thOn mó'i gãn vó'i van hoá, x. hi, rnOi tru'ng là
cac tieu chi dôi hOi si vào cuc, ung h tIch cisc cüa Ca. cong dng, ma tr1rc tip
là nguô'i dan. ChInh quyen xã clii do thôn rà soát, diêu chinh, bo sung quy u'ó'c,
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huoig u'oc thôn ban và t chüc thrc hin xây drng dôi sng van hoá; xây drng
mô hInh to, nhóm dan cu tir quâii trang quán 1 v sinE inôi truô'ng.
- Thrc hin t& các Chuaig trInh miic tiêu quc gia v mróc sach Va v
sinh rnOi truôig nOng thôn, các chInh sách khác Co lien quan thea hu'óiig barn
sat B tiêu. chI quôc gia ye nOng thôn rnó'i. Tiêp tic triên khai phong trào thi dua
gän vO'i xãy dng nOng thOn rnOi ithu: phong trao "Xây dirng rnôi truà'ng nOng
thOn xanh sach dp", phong trào "5 không, 3 sch, 3 an toàn"... qua do nâng cao
tb'c, trách nhirn gifl' gin, bào tOn và phát huy cá truyên thông van hoá dn
tc, t&ng buOc thay dOi nhn thi'c, cách sOng, nê nCp an ô van rninh, ljch sir.
- Dy rnanh cOng tác tuyen truyn, vn dng dan cu t' quãn lam v sinE
rnOi tru'O'ng tai thôn, xóm nhãrn kliäc phic, xü 1 0 nhirn Va cal thiên rnOi
truOng tai 1dm virc nông thOn; các ca s san xuat kinh doanh thirc phârn phài
tuân thii các quy djnh ye darn baa v sinh ATTP.
3.3 Tiêu ciii sc 18 ye H thng c/i/nh tr/ và tiê cn pháp iut:
- Tip tic nâng caa chit 1u'çig, phát huy vai trô cüa t chirc Dàng, ChInh
quyên, daàn the chInE tr - xa hi trang xây dirng nông thOn rnó'i; baa dam và
tang cu'Oiig kliâ nàng tiOp cn pháp 1ut cha ngu'ô'i dan. Tiêp timc dào tao, bOi
duO'ng dôi ngü can b xa dt chuân, có dü các to chirc trong h thông chInh ti-j
Ca' sO' thea quy djnh. Nâng caa vai trO hat dng cüa các to chirc daàn the ti dj.a
bàn xä trên Ca' sO' phân cOng, phân nhirn ye thrc hin các chi tiêu trang trng
tiêu chi cu the tai Ca' sO', phân dâu và gi vthg danh liiu trong sach, vü'ng rn.nh.
- Thrc hin Ca ch 1 ci1a d ngu'Oi dan tip cn cáo th tc hành chInE
rnt each d dàng nEat. DOng thO'i no 1rc du'a cáo thi tic hành chinE cong phmc
vm ngu'à'i dan tOt nhât, Dch vii tiep nhn ho sa' và tra ket qua giài quyet th ti
hành chInE can thu'c hin nhanh g9n, thuân 19'i, dOng thO'i ngàn ngra hành vi tiêu
CirC trang qua trInh thim'c hin cáo thu t1ic hành chInh. To ohtrc tuyen truyên phô
biei phap 1ut trang cáo CUO h9p ti xa, thOn.
4. Di v&i xã Long Mai (dt 13/19 tiêu chI):
Phii du dt them 03 tieu
chi trong nm 2019, lüy kê 1 6/1 9 tieu chI. Giài pháp Ci the cha 03 tieu ohI can
thi.rc hin trang nàrn 2019 baa gOrn:
4.1 Tiêu chI so' 5 v Tô'ng hQc:
- Nãng ca cht lu'Qlag, hiu qua giáa dmc và dàa ta; thuc hin có hiu
qua chi tru'a'ng ye dôi rni can bàn, taàn din giáa diic và dàa ta; day manE cáo
cOng tao dàa taa nghê cha lao dng nOng thOn nhárn taig nhaith 1rc lu'9'ng laa
dng qua dàa tao.
- Huy dng cáo ngun 1xc xa 1ii và sii' üng h tIch CIC cüa nhân dan d
xây thing Ca' sO' vt chat, rnua sam thiet bj dy và h9c cha các nhà tru'Oiig, taa
dieu ldên khOng ngu'ng nâng caa chat lu'Qng dy và h9c dáp üng yêu câu tru'àng
chun quOo gia. Thuc hin dOng b cáo giài pháp nâng cao chat 1u9'ng giáo dmc;
chñ tr9ng dOi rno'i phu'o'ng pháp dy hoc, 1d1 tra, dánh giá, áp diing cáo phu'ang
pháp day hoc rnO'i... ông thO'i tao dieu kin cha can b, giáa vien tham gia cáo
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ló? tp hun cña ngành d nàng cao trInh d chuyên môn, nghip v1i, to clic các
buôi sinh ho%t ti truô'ng dê giáo viên trao dôi ldnh nghirn.
4.2 Tiêu c/il so 17 ye MOi trwO'ng và an toàn thc phAm:
- Dy mnh cOng tác tuyên truyn dê thay dôi co' bàn ye nh.n thi.irc cüa
nguà'i dan. Các tiêu chI nOng thOn mó'i gän voi van boa, xä hi, mOi tru'àng là
cac tiêu chI dài hbi si.r vão cuc, üng h tich circ cüa cà cong dông, ma tnrc tiêp
là ngu'à'i dan. ChInh quyn xã clii do thôn rà soát, diêu chinh, bô sung quy u'ó'c,
huo'ng u'ó'c thOn bàn và t chc thi.rc hin xay drng dà'i sOng van hoá; xay dimg
mO hInh t, nhóm dan cu tir quàn trong quàn 1 v sinh môi tru'à'ng.
- Tlirc liin tt cc Chuoiig trInh milc tiêu quc gia v nu'ó'c scli và v
sinh mOi, tru'àiig nOng thOn, cc chInh sách khác có lien quan theo hu'ó'ng barn
sat Bi tiCu clii quOc gia ye nOng thOn mó'i. Tiêp t1ic trien khai phong trào thi dna
g.n vO'i xây dimg nOng thOn mói nhu': phong trào "Xây dimg mOi truà'ng nông
thOn xanh sch dp", phong trào "5 khOng, 3 sch, 3 an toàn"... qua do nâng cao
tlii'c, trách nhicm gir gin, bào tOn và phát huy cá truyên thông van boa dan
tc, t'rng bu'ót thay dôi n}4n thic, cách sOng, nê nêp an O van minh, ll.ch 51r.
- D.y ninh cOng tác tuyên truyn, 4n dng dan Cu' tr quàn lam v sinh
rnOi truOng ti thôn, xOni nhni khäc pliçic, xñ l 8 nhiêin và cài thin rnoi
tru'à'ng tai khu v1rc nOng thOn; các ca sO' san xuât kinh doanh thic phârn phài
tuân thu các quy dlnh ye darn bào v sinh ATTP.
4.3 Tiêu ciii so 18 vê H th6ng chInh tr và tiê'p cn pháp lut:
- Tip t1ic nâng cao chit lu'9ng, phát huy vai trô cüa th cliác Dàng, ChInh
quyên, doàn the chIiih trj - xä lii trong xây dirng nOng thou rni; bào darn và
tang cuè'ng khà nang tiêp cn pháp lut cho nguà'i dan. Tip ti1c dào tao, bôi
du'ô'ng di ngü can b xa d.t chuân, có dii. CáC to chic trong h thông chInh tr
Ca sO' theo quy dinE. Nâng cao vai trO ho.t dng cia cac tO chác doàn the ti dja
bàn xã trên co' sO' phân cOng, phân nhim ye thyc hin cac chi tiêu trong tirng
tiêu chI cii the ti co sO', phan dau và giü vctng danh hiu trong sch, vflng rnnh.
- Tliirc hin ca ch 1 cua d ngiiO'i dan tMp cn các thu tic hành chInh
rnt cách d dàng nhât. DOug thà'i no lic du'a các thà t1ic hành chInE cong ph1ic
v11. nguè'i dan tot ahat, Dch vi tiêp iiliQn ho so' và trà kêt qua giài quyt thi:i tic
hành chInh can thyc liin nhanh g9n, thu.n 19'i, dOug thai ngan ngira hànli vi tiêu
C1rC trong qua trInli thyc hin các thu tic hành chinh. TO chic tuyên truyn phô
biên pháp lut trong các cuc h9p ti xà, thOu.
5. Bi vói xã Long MOn (dt 09/19 tiêu chi): Ph.n du dt them 01 tiêu
chI (TC 02 ye Giao thông) trong närn 2019, lfly k 10/19 tiêu chI. Giài pháp cii
the cho 01 tieu clii can thrc liin trong narn 2019 nhu sau:
- Nlau C.0 thii'c hin du tu' d6i vó'i tiêu chI s 02 v Giao thông
+ Du'à'ng tri1c thOu và du'à'ng lien thOu, bàn, p it nh.t du'9'c cng hóa, dam
bào 0 to di li thun tin quanh narn: 9,6km
± DuO'ng ngO, xóm sc1i và khOng l.y li vào rnüa rnu'a: 2,8km
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+ Duàng truc chInh ni dng darn bào vn chuyn hang hóa thu.n tin
quanh nàrn: 12,3km
IV. TO CH1C THIJC HIN
1. Can cñ nhim vi duç'c giao các co' quan, don v, các t chirc doàn th,
LJBND các xa ci,i the hóa các ni dung thuôc pharn vj quàn 1 dê triên khai thirc
hin; Ban chi do các xã. chü dng xây di,ing kê hoch c the de tO chc thirc
hin chuang trInh trên da bàn. jnh k' báo cáo tiên d thi'c hin ye Van phOng
Diêu phOi nOng thOn mó'i huyn de tOng hgp báo cáo Ban cM do huyn.
2. Länh do các co quan, don v duc phân cOng dnig cánh giüp d các
x. thOn tang cu'Ong cOng tác kiêrn tra, dOn dôc và giárn sat tiên d thi,rc hin
chuoii.g n-mb XV di,rng nOng thOn rnó'i o' co sO'; giip Co SO' tháo go' ahttng khO
ldiãn. vuOng mac trong qua trInh to chii'c triên khai, dông thO'i phãn ánh ye Ban
chi d?o huyn de CO bin pháp giâi quyêt kip thOi.
3. PhOng Tâi chIn}i - K hoch huyn can di, báo cáo, d xut các ngun
vOn dê thuc hiên kê hoch theo danh miic dâu tu' de dt tiêu clii nông thOn mói.
4. PhOng NOng nghip và Phát trin nOng thôn huyn theo dOi, kirn tra,
don dOc viêc triên khai thirc hin ke hoch nay và tong h9'p, báo cáo di.nh ki ye
tiên d, ket qua thirc hin den Thu'O'ng tr1rc Huyn üy, Ban Chi d.o Chu'o'ng
trinh nông thOn inó'i huyn.
5. Các t chirc doàn th chinh tr - xa hi: Can cá' chic nàng, nhirn V11 Va
k hoch cita co quail, don v tO chi'c phát dng các phong trào thi dna sâu rng
trên dja bàn toàn huyn.
6. UBND các xa dy nhanh ti&i d trin khai thirc hin các tiêu chi dang
k hoàn thành nam 2019. TO ch(ic tuyên truyên vn dng can b, cOng chác,
vien chirc Va toàn the nhân dan tich c1.rc tharn gia chu'o'ng trInh xây di,mg nông
thOn rnó'i theo các phong trào thi dua cia tinh, huyn phát dng.
Ti-en day là k ho.ch trin khai thirc hin Chuong trInia rnlic tieu quc gia
xây dung nOng thOn rnó'i narn 2019 ti-en da bàn huyn. D nghj các co' quail,
don vi Va UBND xa chü dông phOi hop trien khai thi,rc hin. Trong qua trinh
ti-ieii khai thrc hin, neu gp khó khàn, vuó'ng mac phàn ánh bang van ban ye
LEND huyn (thông qua Van pliông £iêu phôi chu'o'ng trInh inyc tiêu quôc gia
xdy dimg nông thôn inó'i huyn) kp thOi giài quyêt./.
No'inlzân:
- Van phOng diêu phôi NTM tinh;
- TT. HU, HND huyn (B/cáo);
- CT, các PCT;
- UBMT va các I-{ôi doàn th huyên;
- Các don vj try'c thuôc UBND huyn;
- Cong an, Quân sr huyên;
- Thông kO; Hat kiêm lam;
- UBND các xa;
- VP: C, PCVP;
-Lu'u: VT.

CHU TCH

VO Dlnh Tin
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