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KẾ HOẠCH
thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Quế Sơn năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND 
huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện 
Quế Sơn giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo huyện), Ban Chỉ đạo huyện xây 
dựng Kế hoạch thực hiện năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Năm 2022 là năm bản lề trong thực hiện các Chương trình MTQG giai 

đoạn 2021-2025, đây là năm khó khăn trong triển khai do cơ chế, chính sách từ 
Trung ương chưa hoàn thiện, Bộ tiêu chí tăng thêm, do đó cần tập trung cao để 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với điều 
kiện thực tế, nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

- Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo từ huyện đến xã trong chỉ 
đạo tổ chức thực các Chương trình MTQG; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu 
quả, kịp thời giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác tham 
mưu, đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý, điều hành Chương trình.

- Từng cơ quan, ban, ngành phụ trách các tiêu chí NTM và từng thành 
viên Ban Chỉ đạo huyện cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo huyện phân công.

- UBND huyện và các thành viên BCĐ huyện, cơ quan, ban ngành, hội, 
đoàn thể huyện và các xã tập trung thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, Tỉnh, Huyện về thực hiện các Chương trình MTQG và một số nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2022.

II. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2022
1. Chương trình nông thôn mới
- Bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn trên địa bàn huyện 17,45 

tiêu chí/xã (tăng 1,27 tiêu chí so với năm 2021).
- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 03 xã; số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 01 xã.
- Số xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM năm 2022: 01 xã (xã Quế Hiệp).
- Số xã xây dựng và đạt chuẩn NTM nâng cao: 01 xã (xã Quế Xuân 1) và 

giữ vững xã nông thôn mới nâng cao (xã Quế Phú).
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã 

đã đạt chuẩn NTM là Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Châu 
và Quế Long.
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- Số tiêu chí huyện NTM phấn đấu đạt chuẩn năm 2022: 03 tiêu chí (Quy 
hoạch; Thủy lợi; Điện).

- Số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2022: 5 thôn/17 thôn dự 
kiến đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 (Thôn Phú Vĩnh, thôn Phú Nguyên, xã 
Quế Xuân 2; thôn Phước Thành, xã Quế Thuận; thôn Lộc Thượng, xã Quế Hiệp; 
thôn An Lộc, xã Quế Minh).

- Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm: 05 sản phẩm. 
Xây dựng 01 điểm bán sản phẩm OCOP; hỗ trợ, đôn đốc doanh nghiệp triển 
khai xây dựng Trung tâm OCOP cấp tỉnh (tại xã Quế Phú).

- Giải ngân 100% nguồn vốn được giao cho Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) năm 2022.

- Tất cả các cơ quan được phân công phụ trách tiêu chí Huyện đạt chuẩn 
NTM và tiêu chí xã đạt chuẩn NTM đều xây dựng Kế hoạch thực hiện tiêu chí, 
nhiệm vụ phụ trách trong năm 2022.

2. Chương trình giảm nghèo
- Xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.
- Phấn đấu giảm 27 hộ nghèo trong năm 2022, theo chỉ tiêu đăng ký với 

UBND tỉnh.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022
1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt theo từng nhóm xã
a. Đối với xã Quế Hiệp phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022: 

Yêu cầu xã khẩn trương hoàn chỉnh Đề án, Kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đăng ký cam 
kết với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện. Chú trọng thực hiện các tiêu 
chí cần ít nguồn lực, các tiêu chí trong tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều. Tập trung 
chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, gắn liên kết sản xuất theo 
chuỗi giá trị, trồng cây ăn quả, cây dược liệu, trồng rừng gỗ lớn, thực hiện tốt 
công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Xã phải xây dựng Kế hoạch, giải 
pháp cụ thể về lộ trình đạt chuẩn, phối hợp với các cơ quan, hội, đoàn thể huyện 
cùng chịu trách nhiệm với xã, trình UBND cấp huyện phê duyệt để triển khai 
thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2022 gửi về BCĐ (qua 
VPĐP NTM huyện) trước ngày 11/3/2022 để tập trung chỉ đạo và theo dõi.

b. Đối với xã Quế Xuân 1 phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng 
cao năm 2022: Yêu cầu xã khẩn trương hoàn chỉnh Đề án, Kế hoạch, tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao theo 
lộ trình đã đăng ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện. Chú 
trọng thực hiện các tiêu chí cần ít nguồn lực, các tiêu chí trong tiếp cận chuẩn 
nghèo đa chiều. Tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, gắn 
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trồng cây ăn quả. Xã phải xây dựng Kế 
hoạch, giải pháp cụ thể về lộ trình đạt chuẩn, phối hợp với các cơ quan, hội, 
đoàn thể huyện cùng chịu trách nhiệm với xã, trình UBND huyện phê duyệt để 
triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2022 gửi về BCĐ 
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(qua Văn phòng điều phối NTM huyện) trước ngày 11/3/2022 để tập trung chỉ 
đạo và theo dõi.

c. Đối với 05 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới: Thực hiện tốt Chỉ thị số 
07/CT-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo 
và duy trì nâng chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới. Tập trung xây dựng thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới 
kiểu mẫu để phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt 
chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí quy định.

d. Đối với các xã còn lại: Yêu cầu xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đăng ký cam kết với 
Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện. Chú trọng thực hiện các tiêu chí cần 
ít nguồn lực, các tiêu chí trong tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều, nhất là giữ vững 
an ninh trật tự, tệ nạn ma túy, xây dựng Kế hoạch thực hiện trong năm 2022 gửi 
về BCĐ (qua VPĐP NTM huyện) trước ngày 11/3/2022 để tập trung chỉ đạo và 
theo dõi.

2. Công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu 

rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng nông thôn mới, cần thực 
hiện xuyên suốt trong từng giai đoạn và trong cả quá trình xây dựng nông thôn 
mới. Lồng ghép công tác tuyên truyền gắn với xây dựng và nhân rộng các mô 
hình có hiệu quả, công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là thi đua trong cộng 
đồng dân cư.

Quy hoạch lại đội ngũ cán bộ nông thôn mới cấp xã theo đúng quy định 
của Trung ương, Tỉnh, không bố trí cán bộ bán chuyên trách, đảm bảo bố trí ổn 
định cán bộ nông thôn mới để có điều kiện tập trung công sức, trí tuệ, thời gian 
trong công tác tham mưu, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công 
tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới cấp huyện và xã, đặc biệt cán bộ xã. Phấn đấu 100% cán bộ 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 
các nội dung về xây dựng nông thôn mới.

3. Nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu
Đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, dân 

sinh, ưu tiên các công trình phục vụ các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, thôn, 
thôn nông thôn mới kiểu mẫu và các công trình phục vụ tiêu chí huyện nông 
thôn mới. Tính toán quy mô đầu tư hợp lý các công trình phù hợp, thiết thực, 
hiệu quả, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Lồng ghép hiệu quả Đề 
án kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, Đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH 
để thực hiện tiêu chí giao thông, Chương trình kiên cố hóa kênh mương để thực 
hiện tiêu chí thủy lợi. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ xây dựng chợ của HĐND 
tỉnh để nâng cao số chợ đạt chuẩn theo quy hoạch. 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu để xây 
dựng cơ sở hạ tầng trong Chương trình nông thôn mới. Rà soát lại nhu cầu đất 
san lấp, cát xây dựng làm vật liệu thông thường cho các công trình thuộc 
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Chương trình nông thôn mới, GTNT, GTNĐ, kiên cố hóa đường ĐH, kiên cố 
hóa kênh mương và một số công trình bức thiết trên địa bàn, để đề xuất một số 
mỏ đất san lấp, cát xây dựng gửi tỉnh xem xét bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, 
khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. 

4. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, công 
nghệ, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững

Xây dựng một số mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch theo 
hướng hàng hóa tập trung, quy mô tương đối, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 
Triển khai hiệu quả dự án trồng rừng gỗ lớn. Đề án phát triển sản xuất nâng cao 
thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP).

Huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, 
siêu thị mini, cửa hàng tiện ích... tại trung tâm huyện và trung tâm các xã. Nâng 
chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm. Tạo mọi điều kiện thực hiện 
tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh 
vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhằm 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho 
người dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất.

Thực hiện tốt Kế hoạch phát triển HTX cả số lượng và đặc biệt chú trọng 
chất lượng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thúc đẩy tích tụ đất đai, tạo 
quỹ đất cho doanh nghiệp và HTX đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng mô hình, 
làm nòng cốt về thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất. Nhân rộng kết quả 
các đề tài khoa học ứng dụng đã hoàn thiện vào phát triển sản xuất và đời sống. 
Thực hiện tốt chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững, hoàn thành chỉ 
tiêu giảm số hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2022.

5. Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã NTM nâng cao và xã 
NTM kiểu mẫu

Tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu theo quy định 
mới. Đồng thời xây dựng Kế hoạch khuyến khích và hướng dẫn xây dựng tuyến 
đường nông thôn mới kiểu mẫu. Huy động và lồng ghép các nguồn vốn từ các 
chương trình, dự án, đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng mỗi xã ít nhất 
01 thôn đạt chuẩn "Thôn nông thôn mới kiểu mẫu". Phấn đấu đến năm 2022, 
toàn huyện có 17 thôn đạt "Thôn nông thôn mới kiểu mẫu".

Về xây dựng “Xã nông thôn mới nâng cao”: Chỉ đạo các xã đăng ký xây 
dựng xã NTM nâng cao xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện để phấn đấu 
đến năm 2022, có ít nhất 2 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 
theo quy định của Trung ương, tỉnh.

Về xây dựng“Xã nông thôn mới kiểu mẫu”: Tập trung chỉ đạo xã Quế 
Phú, Quế Xuân 1 triển khai thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí của Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Trung ương, tỉnh..

6. Thực hiện mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới
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Tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới  
theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh thông qua. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo 
các ngành phụ trách tiêu chí tăng cường lồng ghép nguồn để thực hiện các nội 
dung, hạng mục công việc theo lộ trình Kế hoạch đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ đầu 
tư xây dựng các công trình trọng điểm: Nhà văn hóa, khu thể thao đa năng huyện; 
Khu xử lý chất thải rắn tập trung tại xã Quế Mỹ; đề xuất UBND tỉnh sớm có chủ 
trương, hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà máy Nước sạch liên xã (hồ Hương Mao).

Phấn đấu năm 2022 đạt ít nhất 3 tiêu chí cấp huyện (gồm các tiêu chí Quy 
hoạch; Thủy lợi; Điện).

7. Huy động nguồn lực và giải ngân vốn
Huy động tối đa các nguồn lực cho xây dựng NTM, nhất là nguồn vốn xã 

hội hóa, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng, vốn đầu tư từ doanh nghiệp, phát 
huy vai trò chủ thể và huy động nguồn lực của người dân. Vận dụng các hình 
thức đỡ đầu, tài trợ trong xây dựng NTM, nhất là vận động doanh nghiệp, người 
con xa quê thành đạt. Chỉ đạo phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ, khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu ưu tiên ngân sách đầu tư xây dựng NTM.

Tập trung chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn 
NTM. Cử cán bộ chuyên môn cấp huyện trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 
các chủ đầu tư, UBND các xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư (thẩm 
định, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu...). Hướng dẫn chỉ đạo hỗ trợ các xã thực hiện công tác nghiệm thu quyết 
toán công trình đã hoàn thành để có cơ sở thanh toán các nguồn vốn được giao. 
Tập trung giải ngân kinh phí sự nghiệp, nhất là ngân sách Trung ương, không để 
bị thu hồi. 

8. Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đôn 
đốc các xã thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2022

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành và các thành viên BCĐ huyện được 
giao phụ trách các địa phương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra cụ thể công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM đối với cấp xã, thôn, 
mỗi tháng ít nhất 1 lần. Thành viên BCĐ huyện đứng điểm xã chịu trách nhiệm 
chung trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện nếu địa phương mình 
đứng điểm không hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiêu chí Kế hoạch xây dựng 
NTM đã đề ra năm 2022. Đề xuất với các đồng chí Ủy viên BTV Huyện uỷ, 
Huyện ủy viên, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tăng cường 
công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp ủy, UBND cấp xã trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM. 

IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Quý I năm 2022
- Văn phòng Điều phối NTM huyện:
+ Tham mưu xây dựng kế hoạch, Chương trình công tác năm 2022 và 

hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình. 
+ Tham mưu UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện đôn đốc các cơ quan 

được phân công trực tiếp phụ trách tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã 
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đạt chuẩn nông thôn mới, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu xây dựng Kế 
hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022 (phòng Nông 
nghiệp và PTNT, phòng TN&MT, phòng KT&HT, phòng GD&ĐT, phòng 
VH&TT, Trung tâm VHTT&TTTH huyện, Chi cục Thống kê huyện, phòng Tư 
pháp, phòng Nội vụ, phòng LĐ-TB&XH, BCH QS huyện, Công an huyện) gửi báo 
cáo về UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện (qua VPĐP NTM huyện) chậm nhất 
ngày 11/3/2022 để tổng hợp xây dựng ban hành Kế hoạch chung của huyện.

+ Hoàn chỉnh, trình phê duyệt Chương trình công tác của BCĐ năm 2022 
trong tháng 2/2022.

+ Phối hợp Phòng TC-KH tham mưu UBND huyện phân bổ vốn Chương 
trình năm 2022 trong tháng 03/2022.

+ Xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động của BCĐ và VPĐP nông thôn 
mới năm 2022 trong tháng 3/2022.

+ Tổng hợp Kế hoạch của các ngành chuyên môn, tham mưu UBND 
huyện phê duyệt và đôn đốc triển trai triển khai thực hiện các tiêu chí huyện 
nông thôn mới theo lộ trình.

+ Phối hợp với các ngành tập huấn, hướng dẫn 6 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới xây dựng Kế hoạch, lộ trình thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, xã NTM 
kiểu mẫu.

+ Tham mưu BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tổ chức 
kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu 
mẫu của xã Quế Phú, Quế Xuân 1, trong tháng 3/2022.

+ Tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn 
mới xã Quế Hiệp, nông thôn mới nâng cao xã Quế Xuân 1 (lần 1).

+ Tham mưu họp BCĐ sơ kết công tác xây dựng NTM quý I, triển khai 
nhiệm vụ quý II/2022 vào cuối tháng 3/2022.

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện 
các nội dung, văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh về  xây dựng nông thôn 
mới trong tháng 3/2022. 

- Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND huyện xây dựng ban hành Kế hoạch 
thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2022.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chủ trì, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi 
công, hoàn thành các công trình năm 2021, nghiệm thu đưa vào sử dụng, thực 
hiện thanh quyết toán, xử lý nợ theo quy định; phối hợp với VPĐP NTM huyện 
tham mưu đôn đốc và xử lý các cơ quan, xã chậm giải ngân, quyết toán, xử lý nợ 
XDCB chương trình NTM năm 2021.

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng: Đôn đốc các xã hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu 
tư công trình kế hoạch năm 2022 và tham mưu thẩm định, trình UBND huyện 
phê duyệt trong tháng 3 năm 2022. 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:
+ Tham mưu xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2022 và giai đoạn 

2022-2025.
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+ Kiểm tra công tác thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2022 tại xã 
Quế Hiệp.

2. Quý II năm 2022
- Văn phòng Điều phối NTM huyện:
+ Tham mưu việc kiểm tra, giám sát, tập huấn theo chuyên đề, tăng cường 

hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về xây dựng nông 
thôn mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu để đạt 
chuẩn theo lộ trình.

+ Tham mưu BCĐ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 
chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm vào cuối tháng 6/2022.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện Phương 
án xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên 
kết theo chuỗi giá trị ở các xã trong tháng 4/2022. Tham mưu Hội đồng đánh 
giá, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án phát triển sản xuất hướng dẫn xây 
dựng, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt và triển khai dự  án hỗ trợ phát 
triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2022. Triển khai hỗ trợ xây dựng 
điểm bán sản phẩm OCOP.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nợ chương 
trình nông thôn mới ở các xã, đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm nợ theo chỉ đạo 
của tỉnh, trong tháng 4/2022. Tổng hợp báo cáo UBND huyện các cơ quan, đơn 
vị, địa phương chậm quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Chương trình NTM để 
chỉ đạo xử lý theo quy định. Phối hợp với VPĐP NTM huyện lập danh mục 
công trình NTM đầu tư năm 2022.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Kiểm tra công tác thực hiện 
Chương trình giảm nghèo năm 2022 tại xã Quế Xuân 1, Quế Mỹ, Quế Châu.

3. Quý III năm 2022
- Văn phòng Điều phối NTM huyện:
+ Tham mưu tổ chức thẩm định thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 
+ Tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra xã Quế Hiệp, xã Quế Xuân 1 

công tác tổ chức hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ công nhận xã nông thôn mới, xã 
nông thôn mới nâng cao.

+ Tham mưu Ban Chỉ đạo và UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 
chương trình nông thôn mới 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 
quý IV năm 2022.

- Phòng TC-KH: Kiểm tra các xã khắc phục các tồn tại về thi công, giải 
ngân, quyết toán vốn đầu tư các công trình NTM năm 2022 theo yêu cầu của 
BCĐ tỉnh.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Kiểm tra công tác thực hiện 
Chương trình giảm nghèo năm 2022 tại xã Quế Thuận, Quế Minh, Quế An và 
Quế Phong.

4. Quý IV năm 2022
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- Văn phòng Điều phối NTM huyện:
+ Tham mưu UBND huyện tổ chức thẩm tra hồ sơ, tiêu chí xây dựng xã 

nông thôn mới đối với xã Quế Hiệp và thẩm tra hồ sơ, tiêu chí xây dựng xã nông 
thôn mới nâng cao đối với xã Quế Xuân 1.

+ Phối hợp kiểm tra chấm điểm thi đua, đôn đốc các xã tiếp tục khắc phục 
và hoàn thiện các nội dung, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch 
năm 2022 trong tháng 11/2022.

+ Tham mưu Ban Chỉ đạo và UBND huyện tổng kết Chương trình nông 
thôn mới năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 trong tháng 12/2022.

+ Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu ban hành Thông báo về việc chấp 
hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của 11 xã và các cơ quan được 
phân công phụ trách các tiêu chí làm cơ sở xét thi đua năm 2022.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn 
vị tiếp tục giải ngân nguồn vốn được phân bổ năm 2022 đảm bảo thời gian, đúng 
quy định. 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các thành viên BCĐ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, 

Hội, Đoàn thể huyện
Có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung liên quan trong Chương trình công tác 2022 (phân công 
cụ thể cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phụ trách theo từng xã, từng tiêu 
chí); bổ sung vào chương trình công tác 2022 của đơn vị để tăng cường phối hợp 
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thôn thực hiện có hiệu quả; gửi Kế 
hoạch về BCĐ huyện (qua VPĐP NTM huyện) trước ngày 11/3/2022 để theo 
dõi chỉ đạo.

Các thành viên BCĐ huyện được phân công phụ trách xã phối hợp với các 
Tổ công tác của Huyện ủy tăng cường kiểm tra, chỉ đạo cụ thể về lãnh đạo, chỉ 
đạo xây dựng NTM đối với cấp xã ít nhất mỗi tháng 1 lần; chịu trách nhiệm 
chung trước Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện nếu địa phương mình 
phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ đề ra theo quy định tại Chỉ thị số 41-
CT/TU của Tỉnh ủy và Công văn số 6368/UBND-KTN, Chỉ thị số 07/CT-
UBND của UBND tỉnh.  

Đề xuất với Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tăng 
cường giám sát thực hiện Chương MTQGXD NTM tại các xã và các cơ quan 
phụ trách tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2022.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện theo chức năng, nhiệm vụ, 
xây dựng Kế hoạch cụ thể để phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các xã triển 
khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2022 đạt kế hoạch; ưu tiên bố 
trí nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án ngành quản 
lý để hỗ trợ các xã, thôn hoàn thành tiêu chí xã NTM và thôn NTM kiểu mẫu kế 
hoạch năm 2022; chủ động giám sát đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, 
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nhiệm vụ, nội dung thành phần được phân công chủ trì; định kỳ báo cáo kết quả 
thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và BCĐ huyện. 

2. UBND và BCĐ cấp xã
Căn cứ Chương trình công tác năm 2022 của BCĐ huyện và tình hình 

thực tế tại địa phương xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác cho phù hợp; 
cụ thể hóa các chỉ tiêu, tiêu chí  Kế hoạch được giao năm 2022 thành các nhiệm 
vụ cụ thể, bổ sung vào Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 để triển khai thực 
hiện; ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí 
kế hoạch năm 2022. Phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ 
quan, ban ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ, ủy viên UBND xã, cán bộ công 
chức xã cụ thể việc, rõ người và thường xuyên giao ban, trực báo, kiểm tra, giám 
sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương 
trình trên địa bàn xã. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian đề 
ra; tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân tự nguyện  tham gia 
xây dựng NTM. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm trước 
BTV HU, UBND huyện nếu không tập trung chỉ đạo quyết liệt, kết thúc kế 
hoạch 2022 không đạt chỉ tiêu đăng ký.

3. Văn phòng điều phối NTM huyện và phòng Nội vụ (Thường trực 
Hội đồng TĐ-KT huyện)

Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện xây dựng kế hoạch hằng 
tháng đi cơ sở xã, thôn để nắm bắt tình hình triển khai, tồn tại, vướng mắc, báo 
cáo, đề xuất BCĐ huyện. Thực hiện nghiêm túc quy định chế độ thông tin, báo 
cáo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ 
đạo huyện họp định kỳ mỗi quý 1 lần vào tuần cuối của tháng cuối quý. Thường 
trực BCĐ huyện chủ trì giao ban, trực báo với các xã, cơ quan, đơn vị định kỳ 
mỗi tháng 1 lần. 

Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, giao ban hằng tuần, tham mưu 
Thường trực BCĐ huyện duy trì nghiêm chế độ giao ban 2 tuần 1 lần đối với 
thành viên Thường trực BCĐ. Hằng tháng vào thứ Sáu tuần cuối tháng các thành 
viên BCĐ và các xã báo cáo tình hình, đề xuất, kiến nghị gửi về BCĐ huyện 
(qua VPĐP nông thôn mới) để tổng hợp báo cáo kịp thời cho UBND huyện và 
BCĐ huyện để theo dõi, chỉ đạo, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ và kết quả 
thực hiện chương trình công tác năm 2022 của BCĐ huyện; tham mưu UBND 
huyện khen thưởng động viên kịp thời các xã, thôn, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
thực hiện tốt; tham mưu biện pháp xử lý nghiêm đối với những tổ chức cá nhân 
được giao nhiệm vụ thực hiện chậm trễ kéo dài hoặc không thực hiện, kể cả 
chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo 3 cấp xã, huyện, tỉnh.

Bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình công tác này vào chỉ tiêu thi 
đua, khen thưởng để đánh giá thi đua đối với các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn 
thể huyện và 11 xã năm 2022; theo dõi, tham mưu UBND huyện chỉ đạo kiểm 
điểm, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ các xã đã đạt 
chuẩn nhưng để rớt tiêu chí trong năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 
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Công văn số 6368/UBND-KTN ngày 21/12/2016, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 
02/7/2018 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh. Không 
đề xuất khen thưởng những xã không xây dựng ban hành Chương trình công tác 
và Nghị quyết về thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2022.

Năm 2022 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện và các Chương 
trình MTQG giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ đạo huyện và UBND huyện đề nghị 
các thành viên BCĐ huyện, các cơ quan, ban ngành, Hội, Đoàn thể và nhất là 
các xã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt tạo chuyển biến 
rõ nét, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- TTBCĐ các CTMTQG tỉnh (B/c);
- VPĐP Nông thôn mới tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 
- Thành viên BCĐ các CTMTQG huyện;
- Thường trực Hội đồng TĐ-KT huyện;
- VPĐP nông thôn mới huyện;
- Đảng ủy, UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN
            

#ChuKyLanhDao
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