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U'c( BAN NHALN DAN
IIUYEN KBANG
S: 3'#b /UBND-KT
V/v trin khai thrc hin chucing
trInh MTQG xây drng nông thôn
mâi näm 2020.
KInh giri:

- Các thành vien BCD các Chrnmg trInh MTQG huyn;
- Van phông Diêu ph6i NTM huyn;
- UBND các xã; thj trân.
Ngay 30/03/2020, Uy ban nhân dan huyn dã ban hành k hoach s6 324/KH-TJBND
"Thyv hiçn chwang trInh MTQG xây dung NTM trên dja bàn huyn nàm 2020". Theo do nãm
2020 Uy ban nhân dan huyn dä d ra miic tiêu phn dâu thirc hin dt chuãn 9 xä nông thôn
mâi (Sa Pai, Kong Ba La, Kong Loi'ig Khoi'zg, To Tung, DàkSmar, Lcr Ku, Krong, Dàkrong va
Kon Pne); duy trI dt chuãn và thirc hin b tiêu chj nâng cao dôi vâi 4 xa (Dông, Nghra An,
Sun Lang và DàkHlcr), phân du huyn hoàn thành xây dmg NTM vào cuôi nm 2020.
D trin khai thrc hin hoàn thành k hoach, Uy ban nhãn dan huyn yeu cu UBND the
xâ, Van PhOng diêu phôi NTM và the thành viên BCD các Chixang trInh MTQG huyen tap
trung trin khai thirc hin mOt so ni dung:
1. V thiyc hin các tiêu chI xä NTM.
- UBND the xã Ta Tung, Kong B?i La, Kong Lang Khang, La Ku, DäkSmar, So Pai,
Krong, Dakrong va Kon Pne: Trên co s ehi tiêu k hoach di.rçc giao, thçrc hin rà soát hiên
trang, xác djnh giãi pháp that ei th eho trng tiêu chI; phân cong trách nhim ttrng can hO lãnh
do, chuyên mon phii trách dê th%rc hin trng tiêu chI; thrc hin niêm yet cong khai k hoch,
giãi pháp xây dung nông thôn mâi ti trii si UBND xä, các nhà van hóa thôn, lang d nhân
dan nm diicic, tIch c1rc tham gia.
- Tham muu Dàng üy xà lanh dao, phân Cong mt trn và các doàn th xâ tip tic tuyên
truyn, huy dng h th6ng chInh trj và cong dong tham gia thirc hin chuang trinh.
- Tp trung mi ngun 11TC, 1ng ghép các Chixang trInh mlic tiêu quc gia, dir an
trên dja bàn xä dê t chüc thirc hin hoàn thành kê hoach.
- Tang cung cOng tác kim tra, giám sat, dánh giá và báo cáo k& qua thire hin cht.rang
trInh gui v Van phông diêu phOinong thôn mâi Huyn vào ngày 20 hang thang.
a! Dôi vó'i cM tiêu 9.1 - Nhà tm, dt nat ('qua rà soát toàn huyn con 255 nhà tçzm)
- Trên co sâ k& qua phân b kinh phi h trçl 'Quyt djnh s 21/QD-UBND ngày
24/3/2020 cüa UBND huycn và Thông báo sO 04/TB-BTN ngày 24/3/2020 cia Ban tkp nh2n
tài
huyn), UBND các xä xây dçrng kê hoach thrc hin ho trçl C1 the cho 11mg hO gia dinh;
phi hcyp vói các dan vj Quan di duqc phän cong lam cong tác dan vn trên dja bàn t, chuc
khão sat ni dung Cong V1C cii th d h trçl ngay cong giüp hO dan xóa nhà tm; thành lap
các t cong tác, phãn cong 11mg ban ngành, doàn th& can bQ, cong chirc phii trách 11mg hO d
tuyên truyên, vn dng, don dc, h trçl hO dan lam nhà, süa chua nhà ô dam báo tin dO, chit
hxçmg, hoàn thành trtrOc tháng 8/2020.
- Ei vii các v.t lieu d lam mâi, sira chüa nhu gach, xi mäng, tOn, ngói,.. UBNID the
xà lam vic v61 eác hO dan dê thông nhât clang k so hrçing và to chüc mua tp trung d có giá
mua uu dãi va giãm chi phi 4n chuyên, bOc xêp.
- T chuc rà soát, kháo sat các dim có th tn dtng duçic cat, dá, sOi, ... trén cia bàn
xa, phi hçip vOi PhOng Tài nguyen và môi trithng dê xuât UBND huyn xem xét cho eác ho
dan tn drng lam nhà, süa chüa nhà (cO sr giám sat chat chJ cüa UBND xt).
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b/ Di vti cM tiêu 17.6 Nhà tiêu, nhà tam, b chfra nu*c sinh hoit hqp ye sinh và
dam bão 3 sich (Kê hogch näm 2020 ho trci 1.289 h ngheo, c4n nghèo, gia dInh chInh sách
chwa có cong trInh v sinh).
UBND các x, thj trn thành 1p t cong tác rà soãt hin tr.ng và chi dao h tro lam
nhà ye sinh cho h dan trên dja bàn xã; thông kê so nhà chua có hoac có nhà tiêu nhung chua
dam bão hçip v sinh (theo tieng doi tucrng cy the ho ngheo, h cn ngheo, h5 gici dInh chInh
sách,..); dng th?yi t chirc tuyên truyn, van dng các h gia dInh tr thirc hin xây drng cong
trInh v sinh.
Tham muu Dãng ñy xã phàn cong Mat tran, doàn th xâ phii trách tfrngthon, lang va
h gia dInh d thy kin h gia dInh v mu nhà v sinh däng k thirc hin (máu nhà khô và
và mciu dung nwác) và cam két si~ diving cong trmnh v sinh sau khi hoàn thành dê dam bâo ye
sinh mOi tru&ng.
Môt s1tru':
+ UBND cac xa uu tiên h trçi lam nhà v sinh tp trung cho các h dan t.i các lang
däng k thc hin lang NTM Va các h gia dmnh dang k thoát ngheo trong nãm 2020.
+ Di vâi phn kinh phi nhà rnrâc h trV mua vat 1iu, th cong tác xã lap bang kê so
lung chi tit tirng loai (bi cong lam nhà v sinh khô va hOn t hogi lam nhà v sinh nithc,..),
t chrc tu vn cho các h dê thrc hin lam nhà v sinh vâi chi phi thâp nhât nhi.mg dam bão
v sinh môi tnthng.
2. V thyc hin xA nông thôn mói nâng cao.
UBND các xã DäkHlci, Nghia An, Scm Lang và Däklllcy trên cci sO quy djnh ti Quy&
djnh s 301/QD-UBND ngày 4/7/20 18 cUa UBND Tinh, to chrc rà soát, dánh giá hin tr?ng
19 tiêu chI v xây dirng xà nông thôn mâi nâng cao; xây dmg kê hoch, xác djnh giái pháp,
huy dng ngun lrc d thirc hin duy tn dt chuân 19 tiêu chi xà nông thôn mài va thirc hiên
nãng cao các tiêu chI di.rçc giao näm 2020 ( Quyêt djnh sO 198/QD-UBND ngày 28/2/2020
cüa UBND huyn).
T chi'rc kin toàn Ban quãn l' các chung trInh MTQG xà; phân cOng thim vii c1i
th cho trng thành vien trong vic phi trách, theo dOi thc hin cac tiêu chI; cong bô k hoch
thrc hin tai tri sâ UBND xà và các nhà van hóa thôn, lang dê nhân dan biêt, dong tinh hithng
üng thirc hin.
Djnh k' ngày 20 hang tháng tng hçp báo cáo kt qua thrc hin gui v Van phOng
NTM huyn tng hqp.
3. V thiyc hin lang nông thôn mó'i trong Bong bào dan tc thiu s&
UBND các xâ, thj tr.n khn trucing th chirc thirc hin theo dung kin chi dao cUa
UBND huyn ti van bàn so 33 l/UBND-KT ngày 3/4/2020 cüa TJBND Huyn dê phân du
dn näm 2020 mi xä có 1 lang nông thôn mài duçic cong nhan; xây drng hoàn thành k
hoch thirc hin lang nông thOn mii trong nam 2020 trên dja bàn xã, giri ye UBND huyn
(qua Van phông Diu phO'i NTM) tong hçip tru*c ngày 20/4/2020.
T6 chirc thrc hin vic k) k& gii'Tp di gitta thOn nguYi kinh vâi lang dng bao dn tôc
thiu s6 duçic lra ch9n xây drng lang NTM trên dja bàn dê giüp di nhau phát triên san xuAt,
nâng cao diii song gän vâi bão tOn, phát huy bàn sac van hóa dan tc. Tang cumg cong tác
tuyen truyn, van dng ngithi dan tIch cijc tham gia xây djng lang nOng thôn mài d ngtr?ñ
dan hiu, dOng tInh hix6ng irng Va là chü the trong xây drng nông thôn mâi.
lfu tiên huy dng ngun 1rc tr các chuo'ng trinh d du tu, h trq thirc hin xây dung
lang nông thOn mâi; phàn cOng can b, cOng chCrc phi trách tirng cM tiêu, tiêu chI trong trin
khai thuc hién d hoàn thành kê hoch de ra.
Van dng h gia dlnh di di, si~a chüa nhà chinh trang vun ttrc, xây dung cOng
trinh v sinh, nâng c.p nhà van hóa, thirc hin chuyn dôi cay trng nãng cao thu nhap,...
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4. ye thrc hin tiêu chI huyn nông thôn mri.
Trên Co s ni dung yéu cu cüa bQ tiêu chI qu& gia v xây drng huyn nông thôn mOi
(Quyt djnh 558/QD-TTg ngày 5/4/2016 cüa Thz tithng ChInh phi và Thông tw hithng dn s
35/2016/TT-BNNP TNT ngày 26/12/2016 cña B3 Nông nghip và PTNT), UBND huyn giao
trách nhiêm:
- Pbông Kinh t và h tng: Chü trI, ph6i hçip vâi Van phông diu ph6i NTM huyen
chü dng tham muu, d xut giãi pháp trin khai thirc hin dat chuân các tiêu chI s6 1 — Quy
hoach, tiêu chI s6 2 - Giao thông và s 4 — Din; dông th?yi chju trách nhim 1p h so minh
chüng dt chuân 3 tiêu chI nêu trên theo dung quy djnh.
- Phông Nông nghip và PTNT: Chü trI tham muu, d xut thirc hin các tiêu chI S6 3
— ThUy lqi và tiêu chI so 6 — san xuât; d6ng thai chju trách nhim 1p ho so minh chrng dt
chu.n 2 tiêu chI theo yeu cau.
- Van Phông HDND-UBND Phij trách linh vic Y t cüng vói Trung tam y
huyn: Chju trách nhim 1p ho so minh chüng chi tiêu 5.1 thuc tiêu chi so 5— Y t, van hóa,
Giáo dic; dng thri chu trách nhim 1p h6 so minh chüng dat chun chi tiêu theo yeu cu.
- Phông Van hOa và Thông tin: Chü trI tham mtxu, d xut giãi pháp triên khai thtrc
hin dt chun chi tiêu 5.2 thuc tiêu chI so 5 — Y t, van hóa, Giáo dic; dông thi chju trách
nhim 1p h6 so minh chüng dtt chun chi tiêu theo yêu cau.
- Phông giáo dic và Pào tao: Chü trI tham muu, d xut giái pháp trin khai thtrc hiên
dat chu.n chi tiêu 5.3 thuc tiêu chI so 5 — Y t& van hóa, Giáo diic; dông thi chju trách
nhim 1p h6 so minh chirng dat chuãn chi tiêu theo yeu cau.
- Phông Tài nguyen và Môi trirO'ng: Chü trI, ph6i hçp vâi Vn phông diêu ph6i NTM
huyn chü dng tham mini, dê xuât giãi pháp triên khai thrc hin dat chu.n tiêu chi s6 7 —
Môi truông; d6ng th?i chju trách nhim 1p ho so minh cht'rng dt chuãn theo yeu cu.
- Cong an huyn: Chu trách nhim 1p h6 sa minh chi'rng dat chun tiêu cM s6 8 — An
ninh, trt tçr xã hOi.
- Van Phông Nông thôn mO'i huyn: Chü trI tham mru UBND huyn trin ldiai thrc
hin dt chu.n tiêu chI s6 9— chi dao xây drng nông thôn mâi; dong thai chu trách nhim 1tp
h so minh chüng dat chuàn tiêu theo yêu câu; Phôi hçp vâi CáC co quan, don vj kip thii tham
mixu, d xut, kin nghj UBND Tinh cüng các Sà, ngành tinh kjp th?i tháo g nhctng khO
khän, yuan mc trong triên khai thc hin.
5. P61 vO'i các thành viên BCD các Chtrong trInh MTQG huyn:
- Trên Co 5 chuc näng nhim vi duçic giao phi trách các chi tiêu, tiêu chI (Thong báo
sá 223/TB-UBND ngày 03/8/2018 và Quyet d/nh sO 226/QD-UBND ngày 5/3/2020 cza UBND
huyn) tang cu?rng cong tác huâng dan, ho trq các xâ thrc hin hoAn thArih các chi tiêu &wc
giao. Thumg xuyên hotc djnh kr di kim tra thrc tê, huâng dAn, don dôc th%rc hin, dông th?i
chu trách nhim v k& qua hoAn thành tiêu chI lang nông thôn mói, xã NTM và huyn nông
thôn mâi do co quan, don vj mInh phi trách.
- NAng cao vai trô, trách nhim trong ph6i hcip t6 chüc trin khai thirc hin Chixong
trinh MTQG xay dimg NTM trên dja bàn huyn; d xuât kjp th?ii các giãi pháp th%rc hiên
(thuç3c thdm quyn cia UBND huyn,) dê dat chuân chi tiêu duçic giao.
6. Van phOng Diu ph6i NTM huyn:
- T6ng hp, theo dOi vic thrc hin k hoach cüa UBND các xâ xä NTM và lang
NTM); dnh kr vào ngày 25 hang tháng báo cáo tInhhInh, kêt qua thirc hin (lang, xâ huyn
NTM), nhUng khó khan, yuan mac, dê xuât (neu cO) ye UBND huyn nàm &rçic, chi dao.
- Ph6i hqp cung các Phàng, ban chuyên mon huyn thtrmg xuyên don déic huàng dn
UBNID các xâ t6 chüc trin khai th%rc hin tirng tiêu chI, dong th?ñ tham mini BCD cac
chuxang trInh MTQG huyn xây drng k hoach t6 chuc kiêm tra tin d, tháo g& nhüng khO
khan trong trin khai thxc hin cüa các xL
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Nhân duçc cong van nay d nghj UBND các x, các thành viên BCD cceh1ig trInh
MTQG Huyn, Van phOng Diêu phOi NTM phi hçp triên khai thrc hin.I1
Nd nhân:
- Nhu trên;
- Van phông Diêu phôi Nong thôn mO'i tinh;
- TT Huyn üy,
- Các D/c Uy viên BTV Huyn üy;
- TI HDND huyn;
- IT UBND huyn;
- Ban IT UBMTTQVN huyn;
- Các HOi doân the huyn;
- Các Co quan chuyên mon huyn;
- Luu: VT,VP,KT.
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