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THÔNG BÁO 

Kết luận của Ban chỉ đạo nông thôn mới xã tại cuộc họp giao ban nông thôn 

mới về đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 2 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

  

Ngày 04 tháng 03 năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới họp giao 

ban để đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 2 tháng đầu năm và triển khai kế 

hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự có Đ/c Hoàng Ngọc Tùng - Chánh 

án Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh, đ/c Hoàng Văn Thuật Phó chánh thanh tra 

huyện; Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, Chủ tịch UBMTTQ, trưởng 

phó các đoàn thể, toàn bộ cán bộ công chức, Ban Công an xã; Hiệu trưởng các 

trường học; Trạm trưởng trạm Y Tế, Bí thư, Thôn trưởng các thôn. 

Sau khi nghe báo cáo về kế hoạch đường găng xây dựng nông thôn mới và 

ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Hội nghị thống nhất các nội dung sau: 

1. Giao các đồng chí phụ trách tiêu chí NTM bổ sung, hoàn thành đường 

găng kế hoạch năm 2023 và trên cơ sở đó xây dưng Kế hoạch, chương trình chi 

tiết để phối hợp, đôn đốc, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đã thống nhất; Rà soát đối 

chiếu quy định để bổ sung hồ sơ, số liệu của tiêu chí mình phụ trách. 

2. Đoàn công tác xã chỉ đạo thôn làm việc với thôn để thống nhất đường 

găng, kế hoạch giữ vững, nâng cao 10/10 tiêu chí xây dựng Khu dân cư Nông 

thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của 

UBND tỉnh. Kết quả báo cáo về Ban chỉ đạo NTM xã qua đồng chí Văn phòng 

NTM trước 15h thứ 6 ngày 10/03/2023 để tổng hợp, bổ sung hoàn thành đường 

găng kế hoạch của xã. Phân công phụ trách tiêu chí, tiểu tiêu chí, những nội dung 

công việc của tập thể thôn và của hộ gia đình để giao nhiệm vụ cụ thể phần việc 

của thôn, của tổ tự quản, của hộ gia đình, cá nhân. 

3. Hiệu trưởng các trường, Trạm trưởng trạm y tế xây dựng kế hoạch về 

phát triển chung của ngành, quan tâm cảnh quan, môi trường vệ sinh sạch sẽ; 

Trường Mầm non rà soát lại các chỉ tiêu, quy định theo Thông tư 13 để tham mưu 

xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường tiểu học đẩy nhanh xây 

dựng Thư viện xanh; Trường Trung học CS Thư Thọ phân hiệu Kỳ Thọ rà soát 
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các hạng mục xuống cấp cần tu sữa, nâng cấp dãy nhà học 2 tầng 8 phòng học để 

cho triển khai Dự toán thiết kế, tu sữa đảm bảo các điều kiện học tập tại phân hiệu 

Kỳ Thọ. 

4. Các thôn tuyên truyền vận động bà con nhân dân huy động sức người, 

sức của để tham gia duy trì tốt ngày Nông thôn mới thứ 7 hằng tuần. 

5. Giao cho các đồng chí phụ trách tiêu chí, lĩnh vực tham mưu tốt các 

nhiệm vụ sau: 

5.1. Đồng chí Hồ Văn Trung:  

+ Tham mưu thành lập các tiểu ban, xây dựng các phương án, Kế hoạch, 

quy trình tích tụ ruộng đất để triển khai, làm việc với thôn Tân Sơn tích tụ chuyển 

đổi 60 ha theo quy định; 

+ Thành lập đoàn kiểm tra, rà soát để triển khai tu sữa Trạm y tế nhằm đảm 

bảo trực, làm việc, khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

5.2. Đồng chí Hồ Minh Châu:  

+ Tham mưu tổ chức tham quan học tập mô hình “Ngôi nhà trí tuệ”; 

+ Hướng dẫn hồ sơ thủ tục để thôn Sơn Tây được hưởng chính sách hộ trợ 

xây dựng Nhà Văn hóa thôn theo Nghị quyết 98/2022/NQ-HĐND ngày  

16/12/2022 của HĐND tỉnh; 

+ Xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Ngày hội chuyển đổi số và tổ chức 

duy trì thường xuyên, sâu rộng, liên tục chuyển đổi số trên địa bàn. 

5.3. Đồng chí Nguyễn Thị Hòa:  

+ Phối hợp Trung tâm ứng dụng tham mưu, hướng dẫn xây dựng hồ sơ sản 

phẩm Ocop cũng như quy trình tổ chức xây dựng sản phẩm Ocop đúng theo quy định. 

+ Tham mưu lập dự toán triển khai xây dựng bồn hoa trước khuôn viên xã. 

5.4. Đồng Phạm Thị Nghĩa:  

+ Phối hợp Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Trung tâm ứng dụng  

để hướng dẫn gia đình anh Hồ Đức Cảnh triên khai, xây dựng mô hình Dưa ruột 

đỏ ở Cồn na thôn Sơn Nam;  

+ Thành lập đoàn rà soát kiểm tra hộ đăng ký vườn để tham mưu cán bộ 

phụ trách, hướng dẫn các hộ xây dựng, tổ chức thực hiện. 

5.5. Giao đồng chí Lê Ngọc Hùng Công chức Kế toán phối hợp đồng chí 

Nguyễn Hữu Hùng Trưởng Công an xã và đồng chí Lê Thị Thắm để thanh lý, 

chấm dứt, xử lý hợp đồng đất Cồn Hoang để tham mưu xây dựng mô hình Sả. 
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5.6. Đồng chí Phạm Đình Nhân phối hợp Trung tâm ứng dụng, liên hệ anh 

Lưỡng Hải Phòng để được tiếp tục tư vấn, hướng dẫn mô hình lúa Rươi, lúa hữu. 

Ban chỉ đạo nông thôn mới thông báo các phòng, ban, đơn vị biết tổ chức 

thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo nông thôn mới xã; 

- Các  ban, ngành, đoàn thể; 

- Bí thư, Thôn trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

P.TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Hồ Văn Hiển 

Chủ tịch UBND xã  
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