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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và 

hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020 

 

Để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao trên địa bàn xã Thạch Hạ, và hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã 

nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020, UBND xã Thạch Hạ xây dựng kế 

hoạch thực hiện với các nội dung sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu:  

- Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao theo các Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017; 

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 và Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND Tỉnh.  

- Hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 

2019 theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND Tỉnh. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, 

chính quyền xã Thạch Hạ để đảm bảo hoàn thành trong quý II/2020. 

 - Việc thực hiện kế hoạch triển khai phải gắn với các tiêu chí xây dựng đô 

thị loại II của Thành phố, và đồng thời phải phù hợp với điều kiện và tình hình 

thực tế tại địa phương. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội 

hóa và huy động đóng góp của nhân dân để hoàn thành kế hoạch. 

II. Kế hoạch triển khai: 

1. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao: theo các Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017; Quyết 

định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 và Quyết định số 29/2019/QĐ-

UBND ngày 22/5/2019 của UBND Tỉnh: 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, để nâng cao ý thức 

người dân, nhất là ý thức trong việc vệ sinh môi trường, đồng thời tuyên truyền 

các cơ chế, chính sách mới của Tỉnh và Thành phố như Nghị quyết số 

123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND Tỉnh, Nghị quyết số 42/NQ-

HĐND ngày 27/12/2018 của HĐND Thành phố ... nhằm khuyến khích phát 

triển nông nghiệp, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần nâng cao 

thu nhập, chất lượng và đời sống của nhân dân. 



- Thường xuyên rà soát, kiểm tra lại các nội dung chi tiết trong các tiêu 

chí đã đạt, để cập nhật kịp thời. Nếu có nội dung nào cần củng cố, điều chỉnh thì 

báo cáo kịp thời về ban Chỉ đạo và ban Quản lý xây dựng NTM của xã,  đồng 

thời phải xây dựng phương án và triển khai thực hiện ngay.  

- Tiếp tục kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa và huy động đóng 

góp của nhân dân để nâng cao các tiêu chí đã đạt. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi 

trường, chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp gọn gàng, định kỳ hàng 

tháng tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. 

2. Về xây dựng, hoàn thành xã Thạch Hạ đạt xã nông thôn mới kiểu 

mẫu trong năm 2020. 

2.1. Các nội dung, chỉ tiêu cần thực hiện: 

- Xây dựng hoàn thành 5 thôn còn lại đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu trong 

quý II/2020. Trong đó đối với các thôn Trung và thôn Thượng được công nhận 

trong quý I/2020, các thôn còn lại là thôn Minh Yên, thôn Hạ, thôn Đông Đoài 

chậm nhất vào quý II/2020. 

- Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu xuân 

năm mới vào ngày Mồng 6 tháng Giêng (tức ngày 30/01/2020), góp phần nâng 

cao tiêu chí môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường trong sạch trên 

địa bàn. Ngoài việc trồng cây xanh ở các khu vực công cộng, công sở ... thì xác 

định rõ gắn với kế hoạch này tập trung cho cải tạo vườn tạp, xây dựng khu dân 

cư nông thôn kiểu mẫu tại các thôn 

 - Công tác CCHC đạt  95/100 điểm. Công khai minh bạch đầy đủ các thủ 

tục hành chính, thực hiện giải quyết TTHC đạt hiệu quả. 

 - Tập trung xây dựng HTX Nông nghiệp và dịch vụ xã Thạch Hạ và HTX 

Dưa lưới thành HTX kiểu mới, có liên kết và làm ăn có hiệu quả. 

 - Phát huy các mô hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của các thôn. 

 - Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt 95% 

trở lên; tỷ lệ phân loại rác, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp tại các hộ gia đình 

đạt 50% trở lên. Phát huy hiệu quả tổ thu gom rác thải và thực hiện tốt theo Nghị 

quyết 24 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Có 100% cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo 

bền vững. 

- Có 95 % các hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi 

trường. 

- Phấn đấu 90 % các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm đều có rãnh thoát nước 

và đều được trồng hàng rào xanh hoặc cây bóng mát. 

- Xây dựng thôn văn hoá đạt 100%; Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 95%. 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95 %. Tỷ lệ lập sổ theo 

dõi sức khỏe đạt từ 95% trở lên. 



- Không còn hộ nghèo (trừ các hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 

theo quy định hoặc tai nạn rủi ro bất khả kháng hoặc do bệnh hiểm nghèo). 
- Hoàn thành 100% các công trình thuộc CTMT năm 2020 trong quý 

II/2019. 

2.2. Các giải pháp thực hiện: 

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung cao cho công tác tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới. Nhấn mạnh rõ việc xây dựng 

nông thôn mới gắn đô thị văn minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và 

toàn thể nhân dân. Phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; 

phát huy nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, tạo thành phong 

trào thi đua rộng lớn; kịp thời tuyên truyền gương tốt, việc tốt, các điển hình và 

nhân tố mới. 

- Tạo không khí thi đua sôi nổi trong hệ thống chính trị, sự vào cuộc của 

các cơ quan, trường học, các đơn vị đóng trên địa bàn; giữa các thôn với nhau, 

giữa các tổ liên gia. Kịp thời tuyên truyền gương tốt, việc tốt, các điển hình và 

nhân tố mới, phương pháp cách làm hay để công tác thi đua thực sự là động lực, 

động viên các thôn và nhân dân. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện tốt vai trò chủ trì, phân công 

nhiệm vụ cho các Hội, Đoàn Thanh niên để xây dựng kế hoạch vào cuộc, kế 

hoạch triển khai Cuộc vận động toàn dân xây dựng Nông thôn mới. Theo dõi, 

tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động. Vận động các con em, các 

tổ chức hội đồng hương ở trong và ngoài tỉnh, ở trong nước và ngoài nước tích 

cực tham gia, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới xã nhà. 

- Đôn đốc, chỉ đạo các Ban Phát triển các thôn Trung, thôn Thượng, thôn 

Hạ, thôn Đông Đoài, thôn Minh Yên tập trung xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu. 

Tập trung cao cho việc phá bỏ vườn tạp, cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp 

đồ đạc ngăn nắp gọn gàng, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan 

Xanh – Sạch – Đẹp. 

+ Triển khai xây bồn hoa, trồng hàng rào xanh ở các tuyến đường chưa có 

hàng rào xanh (chú trọng các nơi công cộng, vườn vắng chủ nhằm đảm bảo tiêu 

chí hàng rào xanh và tạo cảnh quan môi trường). 

+ Thường xuyên tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn 

các thôn. Xử lý dứt điểm các hộ còn xả vỏ trấu, xả nước thải chăn nuôi trực tiếp 

ra đường, mương làm mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường. 

+ Tiếp tục phát động phong trào phá bỏ vườn tạp, cải tạo, chỉnh trang 

vườn hộ để xây dựng vườn mẫu và làm kinh tế vườn. Phân công các tổ liên gia 

tổ chức lực lượng giúp đỡ các hộ gia đình phá bỏ vườn tạp, cải tạo vườn hộ. 

- Xây dựng Kế hoạch và phát động đợt cao điểm về xây dựng Khu dân cư 

Nông thôn mới kiểu mẫu “Mỗi tháng một thôn hoàn thành xây dựng khu dân cư 

NTM kiểu mẫu”, Tổ chức buổi lễ phát động, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, 



kiểm tra, tổ chức tổng kết sau khi hoàn thành kế hoạch. Đồng thời tập trung huy 

động mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch này. 

 * Kế hoạch Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới và hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020 có Khung 

kế hoạch chi tiết kèm theo.    

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới và hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã Thạch Hạ 

trong năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Đảng ủy xã; 

- HĐND xã;             Báo cáo 

- UBMTTQ xã; 

- Ban Chỉ đạo, Ban QL XDNTM; 

- Đài phát thanh; 

- Ban biên tập; 

- 11 thôn và các Ban PT thôn; 

- Lưu VPUBND. 

- Gửi:  
+ Bản giấy: các TP không nhận bản ĐT. 

+ Bản điện tư: các TP còn lại. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Sông Hàn 
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