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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 188 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2018 
 

KẾ HOAC̣H 

Tổng kết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu 
 

Thực hiện Văn bản số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ  

Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Để triển khai xây dưṇg mô hình khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mâũ , vườn mâũ trong cả nước đaṭ kết quả , hiêụ quả thiết thực, dư ̣

kiến trong tháng 7/2018, Chính phủ và các Bộ , ngành Trung ương sẽ kiểm tra , 

tổng kết , đúc kết những kinh nghiêṃ , phương pháp , cách làm của Hà Tĩnh để 

làm cơ sở nhân rộng trong cả nước  và tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh ngày càng đi 

vào chiều sâu, thực chất, có hiệu quả; sau khi xem xét Văn bản số 280/VPĐP-

ĐPNV ngày 29/5/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổng kết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu, vườn mẫu, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đúc kết những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phương 

pháp, cách làm hay để nhân ra diện rộng, đồng thời tìm ra những tồn tại, hạn 

chế, bất cập, những nội dung còn thiếu để khắc phục, bổ sung kịp thời, nhằm 

đưa ra quan điểm, định hướng, cơ chế chính sách cho thời gian tới.  

- Tạo bộ tài liệu để tuyên truyền, quán triệt cho đội ngũ cán bộ xây dựng 

nông thôn mới cấp huyện, cấp xã và cộng đồng dân cư hiểu sâu hơn về mục 

đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai xây dựng 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn. 

- Tạo được phong trào thi đua sôi nổi giữa các hộ gia đình, cộng đồng 

thôn xóm, giữa các địa phương với nhau trên toàn tỉnh, phát huy vai trò chủ thể 

của người dân và cộng đồng dân cư cao hơn. 

- Tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã, đảm bảo thực hiện  

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đaṭ hiêụ quả cao  hơn, thiết thực 

hơn và bền vững. 

- Là cơ sở quan trọng trong xây dựng thành công huyện nông thôn mới và 

xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với 

phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. 
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 2. Yêu cầu: 

- Tất cả các huyện, thành phố, thị xã và các xã trên địa bàn tỉnh đều phải 

triển khai tổ chức thực hiện một cách bài bản, thiết thực, có kế hoạch cụ thể, 

phát động thành phong trào chung. 

- Có hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát quá trình tổ chức 

triển khai thực hiện. 

- Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả thiết thực. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với cấp xã: 

- Phát động tháng cao điểm (từ ngày 15/6 đến ngày 15/7) triển khai xây 

dưṇg Khu dân cư nông thôn mới kiểu mâũ , vườn mâũ trên địa bàn xã có chiều 

sâu, rõ nét hơn , phải có Kế hoạch  thực hiện các nội dung, chỉ tiêu theo kết quả 

đầu ra cu ̣thể , gửi về cấp huyện trước ngày 10/6/2018; phát động tháng thi đua 

giữa các thôn, các hộ gia đình có đánh giá xếp loại bằng phương pháp chấm 

điểm và cơ chế, chính sách hỗ trợ theo kết quả đầu ra. 

- Tất cả các xã tổ chức tổng kết, đúc kết những bài học kinh nghiệm trong 

lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, cách làm hay để nhân ra diện rộng; đồng thời 

phải đánh giá, soát xét theo từng nội dung, từng tiêu chí tìm ra những tồn tại, 

hạn chế, bất cập, những nội dung còn thiếu để khắc phục, bổ sung kịp thời, 

nhằm đưa ra quan điểm, định hướng, cơ chế chính sách cho thời gian tới (trước 

khi tổng kết ở các xã, cấp huyện lựa chọn 01 xã để tổ chức tổng kết điểm rút 

kinh nghiệm cho các xã tổng kết sau). 

- Địa điểm tổ chức: Lựa chọn thôn có tính đại diện trong xã để  

tổ chức làm mẫu trước khi tổ chức tại xã. 

- Thời gian tổ chức thực hiện: Từ ngày 20 - 25/6/2018. 

2. Đối với cấp huyện: 

- Trên cơ sở kế hoạch thực hiện tháng cao điểm của các xã, cấp huyện xây 

dựng kế hoạch phát động tháng cao điểm chung toàn huyện, có chỉ tiêu, khối 

lượng cụ thể của từng xã, làm cơ sở cho việc chỉ đạo và đánh giá kết quả thực 

hiện tháng cao điểm, gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước 

ngày 15/6/2018; phát động phong trào thi đua thực hiện tháng cao điểm giữa các 

xã, thẩm tra kết quả chấm điểm các thôn, các hộ gia đình của cấp xã và trực tiếp 

chấm điểm đối với các thôn, hộ gia đình xã đề xuất, có cơ chế, chính sách hỗ trợ 

theo kết quả đầu ra. 

- Tất cả các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tổng kết, đúc kết những kinh 

nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp, cách làm hay để nhân ra diện 

rộng, đồng thời bàn giải pháp, định hướng, kế hoạch triển khai thực hiện thời 

gian tới, hoàn thành tổng kết tại huyện gửi báo cáo trước ngày 30/6/2018 (trong 

báo cáo làm rõ các nội dung chuyên sâu, như: Hàng rào xanh, hàng rào kinh tế, 
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quy hoạch vườn hộ, quy hoạch Khu dân cư và những nội dung cốt lõi khác (vai 

trò, tác động, những vấn đề cần điều chỉnh)).  

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu, vườn mẫu một cách sâu rộng, hiệu quả, thực chất, đảm bảo đến thời điểm 

25/6/2018 tất cả các thôn phải có Phương án - Dự toán được cấp huyện thẩm 

định và cấp xã phê duyệt; tập trung chỉ đạo các xã thực hiện tháng cao điểm 

triển khai xây dưṇg khu dân cư nông thôn mới kiểu mâũ , vườn mâũ một cách 

thực chất, hiệu quả. 

- Tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp các tuyến tham quan học tập kinh 

nghiệm, đảm bảo mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất 01 tuyến tham quan 

học tập kinh nghiệm. 

3. Đối với cấp tỉnh: 

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra chéo việc xây dựng 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại các huyện, thành phố, thị xã 

vào thứ 7 hàng tuần. 

- Tổ chức Hội thảo toàn tỉnh đánh giá những thành quả, kết quả đạt được, 

tìm ra những những hạn chế, bất cập, những cái còn thiếu để khắc phục, bổ sung 

kịp thời, nhằm đưa ra quan điểm, định hướng, cơ chế chính sách cho thời gian 

tới, hoàn thành trước ngày 15/7/2018 (Tổ chức Hội thảo chuyên sâu, rõ theo 

từng nội dung, như: Hàng rào xanh, hàng rào kinh tế, quy hoạch vườn hộ, quy 

hoạch Khu dân cư và những nội dung cốt lõi khác (vai trò, tác động, những vấn 

đề cần điều chỉnh)). 

+ Thời gian 01 ngày: Buổi sáng tham quan thực tế, buổi chiều Hội thảo. 

+ Thành phần: 

Cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh; Văn phòng  

Điều phối nông thôn mới tỉnh; một số sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

Cấp huyện: Đại diện Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới, Chánh, 

Phó Văn phòng Điều phối nông thôn mới; đại diện các tổ chức đoàn thể. 

Cấp xã: Mỗi huyện, thành phố, thị xã lựa chọn mời từ 1 - 3 xã, 3 thôn và 3 

hộ gia đình tiêu biểu. 

- Kế hoạch kiểm tra , tổng kết , đúc kết những kinh nghiêṃ của  

Trung ương: 

+ Thời gian: Dự kiến 02 ngày, từ ngày 20-21/7/2018, buổi sáng kiểm tra, 

tham quan thực tế, buổi chiều tổng kết. 

+ Thành phần: 

Đại biểu Trung ương: Lãnh đạo Chính phủ, đại diện các Bộ, ngành  

Trung ương; 
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Đại biểu cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh;  

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

Đại biểu cấp huyện: Bí thư, Chủ tịch, Chánh Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới; 

Đại biểu cấp xã: Mỗi huyện, thành phố, thị xã lựa chọn mời từ 1 - 3 xã,  

3 thôn và 3 hộ gia đình tiêu biểu. 

4. Chế độ báo cáo: 

 Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 

Ủy ban nhân các huyện, thành phố, thị xã gửi báo cáo kết quả triển khai tổ chức 

triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh) trước ngày 03/7/2018. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực 

hiện tốt Kế hoạch này. Các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, phổ biến 

một các rộng rãi, thường xuyên, có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo các CT MTQG Trung ương (để b/c); 

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);  

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; 

- Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo NTM cấp huyện; UBND các huyện,  

  thành phố, thị xã; 

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (theo dõi NL); 

- Lưu: VT,NL1. 

Gửi: + Bản giấy: Các TP không nhận VBĐT. 

        + Gửi qua HTGNVBĐT: Các TP khác. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đã ký 

 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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