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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tại
Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021,
triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 23/2/2022, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm
tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản
phẩm năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; tham dự có hơn 8.000 đại biểu tại
các điểm cầu. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp,
đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận như sau:
I. Về kết quả thực hiện năm 2021
Năm 2021 là năm giao thời giữa hai giai đoạn trong thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức nhưng
với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động của cả hệ thống chính trị,
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, sự vào cuộc tích cực của người dân và chung tay góp
sức của toàn xã hội nên kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và xây dựng nông thôn
mới nói riêng đạt được những kết quả khá tích cực; tăng trưởng kinh tế đạt khá so
với cả nước; nông nghiệp được mùa; các dự án trọng điểm triển khai tích cực; an
sinh xã hội được chăm lo; Chương trình xây dựng nông thôn mới được duy trì,
phát triển, có thêm 02 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn
huyện nông thôn mới (Vũ Quang, Cẩm Xuyên), huyện Hương Sơn đã được i n
ng nh Trung ương thẩm định, đánh giá đạt yêu cầu trình xét công nhận huyện đạt
chuẩn nông thôn mới, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn
nông thôn mới kiểu mẫu, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Kỳ Lạc, Kỳ Tây), 236
Khu dân cư đạt chuẩn. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có sức lan
tỏa, từng bước đi vào chiều sâu, một số sản phẩm đã phát huy được chính sách hỗ
trợ để nâng cao chất ượng, xây dựng thương hiệu, tiếp cận được thị trường, sản
xuất kinh doanh hiệu quả, có thêm 95 sản phẩm đạt chuẩn. Thay mặt Ban Chỉ đạo
tỉnh, UBND tỉnh, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao
kết quả đạt được thời gian qua.
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:
Phong trào xây dựng NTM ở một số địa phương thiếu sự đồng đều, vẫn còn biểu hiện
hình thức, thiếu tính bền vững, đang còn tập trung các tiêu chí hạ tầng, thiếu đột phá
trong phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; thu
nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn của tỉnh còn ở mức thấp so với bình
quân chung cả nước; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt
thấp; việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tập trung ở một số địa phương chưa đảm
bảo. Quy mô một số cơ sở OCOP còn nhỏ; liên kết sản xuất chưa chặt chẽ, chưa có
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sản phẩm OCOP quy mô lớn mang thương hiệu tập thể, thương hiệu của vùng miền;
chưa có sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao; kinh phí chính sách hỗ trợ giành xây dựng
bộ nhận diện còn chiếm tỷ lệ cao so với kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất.
II. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiến tới
xây dựng nông thôn mới thực sự hiệu quả, thiết thực, bền vững hoàn thành mục tiêu
đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới vào năm 2025, đề nghị các cấp, các ngành tập trung
chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Về quan điểm chỉ đạo: Xác định xây dựng nông thôn mới với mục tiêu
tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ
thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới tư duy, cách làm về xây dựng nông thôn
mới trong giai đoạn mới, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu
chí nhưng đảm bảo chất ượng, bền vững, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho người dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, trên cơ sở vừa
phát huy nội lực, vừa chú trọng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của địa
phương.
Phấn đấu năm 2022: có ít nhất 5 xã đạt chuẩn, 15 xã đạt chuẩn NTM nâng
cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 01 huyện đạt chuẩn NTM, 200 Khu dân cư
NTM kiểu mẫu đạt chuẩn; tối thiểu 50 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt
chuẩn OCOP, trong đó tối thiểu 5 sản phẩm 4 sao, phấn đấu có sản phẩm đạt chuẩn
OCOP 5 sao. Đến năm 2025 đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới.
2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
2.1. Từng sở ngành theo chức năng, nhiệm vụ, hiến kế, đề xuất, tham mưu
Ban Chỉ đạo tỉnh các giải pháp, cách làm có hiệu quả, thiết thực cụ thể để sớm đạt
mục tiêu xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
2.2. UBND cấp huyện rà soát, đánh giá các tiêu chí về nông thôn mới, nhu
cầu đầu tư hệ thống hạ tầng nông thôn; thực trạng lao động, việc làm, nguồn thu
nhập ở nông thôn..., xây dựng kế hoạch thực hiện vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt,
vừa có tính chiến ược lâu dài. Chỉ đạo các xã xây dựng Đề án phát triển kinh tế
nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, hoàn thành trước
31/5/2022.
2.3. Các sở ngành, địa phương:
- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ở cấp huyện, xã đảm bảo phù hợp với định
hướng của Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.; chú trọng các giải pháp về quy
hoạch, bố trí quỹ đất để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, tăng tỉ lệ lấp đầy tại các khu, cụm công
nghiệp trên địa bàn nông thôn.
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp đi vào chiều
sâu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ
nông sản; nâng cao chất ượng đ o tạo nghề, gắn với chuyển đổi nghề có giá trị gia
tăng, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; Tập trung
triển khai quyết liệt, phát triển ngành, nghề nông thôn và các sản phẩm OCOP đi
vào chiều sâu thực chất giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo, từng bước
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hình thành thương hiệu OCOP quy mô lớn đối với các sản phẩm có thể xây dựng
theo làng, xã, vùng miền chung.
- Huy động các nguồn lực cho xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; tranh
thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của
các Chương trình, Dự án; xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào ĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa đầu tư; tổ chức thực hiện có
hiệu quả các cơ chế, chính sách giai đoạn 2022-2025 đã được HĐND tỉnh.
- Nâng cao chất ượng và chiều sâu các Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn
mẫu, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch làng xã nông thôn mới. Phát huy
hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội
2.4. Tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét theo nhóm xã, huyện.
- Giao, chấp thuận, kêu gọi các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, các sở
ngành, doanh nghiệp đỡ đầu, tài trợ các xã, các thôn chưa đạt chuẩn thuộc huyện
Hương Khê, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2022. Huyện ủy, UBND huyện Hương
Khê phân công, giao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị đỡ
đầu, tài trợ thực hiện có hiệu quả nhất, gắn trách nhiệm từng người đứng đầu ở tất
cả các cấp.
- Tập trung chỉ đạo các xã, huyện đã đạt chuẩn tiếp tục củng cố, nâng cấp
tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn bền vững; huyện Kỳ Anh sớm đạt chuẩn huyện NTM;
các huyện xây dựng nâng cao, kiểu mẫu đảm bảo ộ trình theo Đề án đã được phê
duyệt.
2.5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đo n thể chính trị - xã hội tỉnh cùng phối
hợp thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.
2.6. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối NTM các cấp theo đúng
yêu cầu tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đảm
bảo chuyên trách, chuyên nghiệp, phù hợp yêu cầu tỉnh thí điểm xây dựng tỉnh nông
thôn mới.
Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Thông báo, báo cáo
Thường trực Ban Chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Thường trực Ban Chỉ đạo TW
Chương trình NTM);
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW;
- Các đồng chí UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- BCĐ, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đơn vị được giao đỡ đầu y dựng NTM;
- Lưu VT, TH, NL5.
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