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 KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện xây dựng huyện Kim Sơn 

 đạt chuẩn huyện nông thôn mới  

 

Thực hiện Thông báo số 402-TB/TU ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Ninh Bình về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban 

Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức 

thực hiện xây dựng huyện Kim Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 

08/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng Nông thôn 

mới giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và Thông báo số 402-TB/TU 

ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Nghị quyết số 04-NQ/HU 

ngày 20/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025. 

2. Xác định xây dựng huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới là nhiệm vụ 

trọng tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện, đặt dưới sự lãnh đạo 

của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước và công tác tuyên truyền, vận 

động, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; chủ động, 

sáng tạo trong vận dụng những cơ chế, chính sách của nhà nước kết hợp với huy 

động đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đem lại lợi ích lớn nhất cho cộng 

đồng dân cư. 

3. Xây dựng huyện nông thôn mới gắn với cơ cấu lại lĩnh vực nông nghiệp, 

hướng tới nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch phục vụ và phát triển du lịch dịch 

vụ; kết hợp hài hòa giữa chỉ đạo điểm và đẩy mạnh triển khai trên diện rộng nhằm 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Giữ gìn, phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái, làm thay đổi diện mạo nông thôn 

mới gắn với xây dựng đô thị văn minh. 

4. Đề cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-

xã hội các cấp, nhất là người đứng đầu trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới. Hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ thủ tục, trình 

xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong quý IV năm 2022.  

II. MỤC TIÊU 

Đến hết Quý II năm 2022, xã Kim Mỹ và xã Kim Tân hoàn thiện tiêu chí, hoàn 

thành hồ sơ trình cấp thẩm quyền xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. 

Quý III năm 2022, hoàn thành các điều kiện, tiêu chí huyện nông thôn mới, 

đồng thời hoàn thiện bộ hồ sơ huyện nông thôn mới; Quý IV năm 2022 tiếp tục cập 
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nhật, bổ sung hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đoàn thẩm định và Hội đồng thẩm định Trung 

ương, phấn đấu năm 2023 huyện Kim Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM. 

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Để phấn đấu hoàn thành nội dung và các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới theo dự kiến Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, các nội dung, nhiệm vụ cần 
thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới: 

- Thực trạng: Hết năm 2021 đã có 21/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới;  

- Nhiệm vụ và thời gian thực hiện:   

+ Phấn đấu 2 xã Kim Mỹ, Kim Tân đạt chuẩn nông thôn mới trong Quý 
III/2022 (đạt 23/23 xã = 100%). 

+ Các xã đạt chuẩn NTM từ năm 2021 trở về trước tự soát, đánh giá theo Bộ 
tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

- Phụ trách: Đ/c Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã. 

2. Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM nâng cao: 

- Thực trạng: Có 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Thượng Kiệm, Lưu 
Phương), 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Đồng Hướng). 

- Nhiệm vụ và thời gian thực hiện: Năm 2022, phấn đấu 2 xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao (đạt 5/23 xã = 21,7%).  

- Phụ trách: Đ/c Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã liên quan. 

3. Có 100% thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn văn minh đô thị  

- Thực trạng: Trên địa bàn huyện có 02 thị trấn (thị trấn Bình Minh và thị trấn 
Phát Diệm), hiện nay đã có 02/02 = 100% thị trấn “Đạt chuẩn văn minh đô thị”. 
Thị trấn Bình Minh được công nhận năm 2018, thị trấn Phát Diệm công nhận năm 
2021.  

- Nhiệm vụ: Thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị, chỉnh trang các tuyến 
đường, khu dân cư, sửa chữa đường điện chiếu sáng, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa 
ven đường, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.. quan tâm phát 
triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đáp ứng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn 
hoá của huyện. 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng.  

- Đơn vị thực hiện: UBND thị trấn Phát Diệm và UBND thị trấn Bình Minh. 

- Thời gian: Hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm định vào tháng 

6/2022. 
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4. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

- Thực trạng: Tổng số nợ xây dựng cơ bản đến hết năm 2021 là: 341,057 tỷ 

đồng, trong đó: Huyện nợ 12,614 tỷ đồng, cấp xã nợ: 328,443 tỷ đồng.  

- Nhiệm vụ: Huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và ngân sách địa phương từ nguồn đấu 

giá giá trị quyền sử dụng đất để hoàn thiện các tiêu chí của xã, của huyện, đảm bảo 

không để nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

 Dự kiến đấu giá đất năm 2022 tại các xã: xóm 6 xã Đồng Hướng 0,6ha; khu 

dân cư nông thôn xóm 7B Kim Chính 0,77ha; điểm dân cư nông thôn xã Kim Mỹ 

5,85ha; khu dân cư nông thôn xã Yên Lộc 6,77ha; khu dân cư nông thôn xóm 12 

xã Hồi Ninh 4,82ha; khu đô thị mới Nam Kim Chính 32,1ha; khu dân cư nông thôn 

xã Kim Đông 10,28 ha; khu dân cư nông thôn xã Kim Tân 2,38ha; khu dân cư 

nông thôn xã Lai Thành 8,25ha; khu dân cư nông thôn xã Xuân Chính 2,52ha.   

UBND huyện Kim Sơn tổ chức xác định vị trí, diện tích một số khu đất đặc 

thù để đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2022- 2024, gồm 07 khu đất (02 khu tại 

thị trấn Bình Minh, 01 khu tại xã Hùng Tiến, 01 khu tại xã Ân Hòa, 02 khu tại xã 

Thượng Kiệm và 01 khu nằm trong Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã 

Tân Thành, Yên Lộc, Định Hóa, huyện Kim Sơn) với tổng diện tích các khu đất 

đặc thù khoảng 99,7ha; diện tích đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 39,87ha.  

Dự kiến thực hiện đấu giá năm 2022: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư đô thị 

mới thị trấn Bình Minh là 7,92ha; Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn mới 

tại xóm 5, xã Thượng Kiệm với diện tích 4,98ha. 

Dự kiến thực hiện đấu giá năm 2023: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông 

thôn mới tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm với diện tích 5,02ha; Quy hoạch chi tiết 

điểm dân cư nông thôn mới tại xóm 13, xã Ân Hòa với diện tích 9,85ha; Quy 

hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn mới thị trấn Bình Minh với diện tích 9,7ha; 

thực hiện đấu giá một phần trong Khu dân cư nông thôn mới tại 03 xã Tân Thành, 

Yên Lộc, Định Hóa với diện tích 26,28ha. 

Dự kiến thực hiện đấu giá năm 2024: Thực hiện đấu giá một phần trong khu 

dân cư nông thôn mới tại 03 xã Tân Thành, Yên Lộc, Định Hóa với diện tích 

26,28ha; quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn mới tại xóm 8 xã Hùng Tiến 

9,65ha. 

Dự kiến nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng 07 khu đất được khoảng 

3.350.285 triệu đồng; sau khi trừ đi các chi phí cho giải phóng mặt bằng, xây dựng 

hạ tầng, tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, chi phí đấu giá đất, chi phí đo đạc và 

chỉnh lý bản đồ địa chính và để lại 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

số tiền còn lại là 1.679.498 triệu đồng để đầu tư các công trình, dự án đảm bảo vừa 

đáp ứng yêu cầu về xây dựng huyện nông thôn mới và nhu cầu phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

- Phụ trách: Đồng chí Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên 

- Môi Trường. 
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- Thời gian: Hoàn thành chỉ tiêu, hoàn thành hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào Quý III/2022. 

 5. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông 

thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỉ lệ hài lòng của người dân ở 

từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 

80% trở lên). 

- Thực trạng: Tỷ lệ hài lòng của người dân ở 21/23 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới đạt từ 95% trở lên. 

- Nhiệm vụ: Sau khi 2 xã còn lại của huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào 

tháng 6/2022, các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 và huyện hoàn 

thành các tiêu chí về nông thôn mới, đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người 

dân đối với kết quả xây dựng huyện nông thôn mới;  

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Minh Trường, TVHU, Chủ tịch UBMTTQVN 

huyện, thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban MTTQVN huyện.  

- Thời gian: Hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm định vào Quý 

III/2022. 

6. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định:  

- Thực trạng: Văn phòng Điều phối xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới huyện (sau đây gọi tắt là Văn phòng nông thôn mới huyện) 

được kiện toàn kịp thời theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ; tổ chức, bộ máy gồm: Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn 

phòng và 11 thành viên; Văn phòng nông thôn mới huyện hoạt động theo quy chế 

làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.   

  - Nhiệm vụ: Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, duy trì và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Văn phòng nông thôn mới huyện. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Nội vụ. 

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Thời gian: Hoàn thành hồ sơ vào tháng 6/2022. 

7. Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới (gồm 09 tiêu chí): 

Đến nay, huyện đã đạt 5/9 tiêu chí là: Thủy lợi, Điện, Kinh tế, Giao thông, 
và An ninh trật tự - Hành chính công; còn 4 tiêu chí chưa đạt là: Quy hoạch, Y tế - 
Văn hóa - Giáo dục, Môi trường, Chất lượng môi trường sống. 

(Chi tiết kèm theo phụ lục I) 

IV. CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 

1. Tiêu chí Quy hoạch (Chưa đạt)  

- Thực trạng: Quy hoạch vùng huyện đang được triển khai thực hiện. 
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- Nhiệm vụ:  

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thành quy hoạch xây dựng vùng huyện hoàn thành trong tháng 6/2022; huyện đầu 

tư hoặc nâng cấp, sửa chữa công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã 

hội thiết yếu theo quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt theo yêu cầu 

của tiêu chí. 

+ Rà soát, xây dựng quy hoạch cấp xã theo quy định. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 6/2022. 

2. Tiêu chí Giao thông (Đạt)  

- Thực trạng: Đường huyện được bê tông xi măng hóa (hoặc nhựa hóa), tỷ lệ 

đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 90%. Còn một số đoạn đường, cầu cần 

được xây mới, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng. 

- Nhiệm vụ: Đầu tư xây cầu và nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đường giao thông 

nâng cao chất lượng của tiêu chí.  

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 9/2022. 

3. Tiêu chí Thủy lợi (Đạt) 

- Thực trạng: Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu sản xuất 

và công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi 

các xã theo quy hoạch đã được duyệt;  

- Nhiệm vụ: Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn vệ sinh kênh mương, khơi 

thông dòng chảy đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và công tác phòng 

chống lụt bão. 

Rà soát, đánh giá xây dựng phương án đảm bảo an toàn các công trình phòng 

chống thiên tai. 

Kiện toàn Ban Chỉ huy, xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 6/2022. 

4. Tiêu chí Điện (Đạt)  

- Thực trạng: Các công trình hệ thống điện trung thế liên xã đầu tư trên địa 

bàn huyện theo quy hoạch, đảm bảo cấp điện an toàn đạt tiêu chuẩn và đảm bảo 
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nhu cầu sử dụng điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

huyện. 

- Nhiệm vụ: Để nâng cao chất lượng tiêu chí điện trong giai đoạn tiếp theo, 

ngành điện dự kiến xây dựng, lắp đặt mới trạm biến áp, cải tạo, nâng cấp sửa chữa 

hệ thống đường dây (gồm đường dây trung thế, đường dây hạ thế) và chỉnh trang, 

di chuyển một số cột điện, đường dây của Viettel, VNPT, dây điện, cáp quang đảm 

bảo an toàn và tạo mỹ quan đô thị, nông thôn.  

Đầu tư hệ thống ánh sáng đường Quốc lộ 10 từ cầu Quy Hậu đến xã Tân 

Thành. 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 6/2022. 

5. Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục (Chưa đạt) 

5.1. Về Y tế (Đạt) 

- Thực trạng: Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Y tế, được xếp hạng III theo Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 

của UBND tỉnh Ninh Bình về việc xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Y tế. 

- Nhiệm vụ: Phối hợp với các cơ quan của tỉnh thực hiện đầu tư duy trì, đảm 

bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại cơ sở; đầu tư nâng cấp Bệnh viện 

Đa khoa huyện Kim Sơn, Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn nhằm nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.  

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, 

Bệnh viện đa khoa huyện. 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 6/2022. 

5.2. Về Văn hóa (Chưa đạt):  

- Thực trạng: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đạt 5/8 

tiêu chí gồm: Tên gọi; Tổ chức và biên chế; Trình độ cán bộ; Tổ chức hoạt động và 

tiêu chí Kinh phí. Còn 3 tiêu chí: Tổng diện tích đất hiện đang sử dụng; Quy mô 

xây dựng và Trang thiết bị chưa đạt. 

- Nhiệm vụ: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh huyện đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chí. 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện 

đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh huyện hoàn thành thành quý IV năm 2022; Phòng Văn hóa - TT phối hợp 
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với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tham mưu hoàn thiện hồ 

sơ. 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 9/2022. 

5.3. Về Giáo dục (Chưa đạt) 

- Thực trạng:  

+ Đã đạt tiêu chí chuẩn quốc gia đối với cấp THPT (mức độ 1 trở lên ≥ 60%), 

cụ thể: Có 04 trường THPT; trong đó có 3 trường THPT đạt chuẩn Quốc gia, gồm: 

THPT Kim Sơn A, THPT Kim Sơn B, THPT Bình Minh; còn lại Trường THPT 

Kim Sơn C chưa đạt chuẩn Quốc gia. 

+ Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Chưa 

được kiểm định, đánh giá chất lượng và xếp hạng. 

+ Một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học & THCS phải hoàn 

thiện việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (chuẩn mới, tiếp tục đạt chuẩn, nâng 

chuẩn) để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí. 

- Nhiệm vụ:  

+ Đối với các trường THPT: Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

nâng cao các tiêu chí của các trường THPT đã đạt chuẩn và trường THPT Kim Sơn 

C phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia 

+ Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Tự rà 

soát các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở 

Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định, công nhận mức độ đạt chuẩn chất lượng 

giáo dục theo tiêu chí huyện nông thôn mới. 

+ Đầu tư xây mới và sửa chữa các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS đủ 

điều kiện đạt chuẩn mới, tiếp tục đạt chuẩn, nâng chuẩn theo quy định. 

+ Khởi công xây dựng các công trình phụ trợ Trường Mầm non Kim Định, xây 

dựng Trường Mầm non Kim Tân khu B trong năm 2022. 

+ Hoàn thành xây dựng Trường THCS Hồi Ninh và Cồn Thoi đảm bảo đạt 

chuẩn trong năm 2022. 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu:  

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu đầu tư xây mới và sửa chữa các trường 

học đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chí.  

+ Phòng Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu hoàn thiện các nội dung còn lại theo yêu cầu của tiêu chí, hoàn 

thiện hồ sơ của chỉ tiêu 5.3 về Giáo dục. 

+ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc tiến độ đầu tư xây 

dựng các trường học đảm bảo thời gian theo quy định. 
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+ Trung tâm GDNN-GDTX: Tự rà soát tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ về nội 

dung: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được kiểm định 

và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đạt cấp độ 1. 

- Thời gian: Các cơ quan, đơn vị hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình 

cấp thẩm quyền thẩm định vào tháng 9/2022. 

6. Tiêu chí Kinh tế (Đạt)  

- Thực trạng: Huyện có 01 cụm công nghiệp; Chợ trung tâm huyện đạt tiêu 

chuẩn chợ hạng III; trên địa bàn huyện cơ bản hình thành vùng sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện; có 

các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên cơ sở hợp đồng liên kết gắn 

với tiêu thụ sản phẩm. 

- Nhiệm vụ: Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm công 

nghiệp hiện tại; mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Hướng. 

Xây dựng vùng sản xuất tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị cho các sản 

phẩm chủ lực; triển khai cấp mã số vùng trồng đối với nông sản chủ lực của huyện; 

xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật, nhất là tại các vùng chuyển đổi tập trung, sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; hỗ trợ 

các mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí 

Trần Anh Khiêm, Nguyễn Cao Sơn Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu:  

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng phụ trách nội dung: Có khu công nghiệp, hoặc 

cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông 

thôn; Chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm 

+ Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện phụ trách nội dung: Hình thành các vùng sản xuất …. của 

huyện (của Tiêu chí số 6). 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 9/2022. 

7. Tiêu chí Môi trường (Chưa đạt) 

- Thực trạng:  

+ Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo 

vệ môi trường; tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng phát sinh: 

Đạt. 

Tính đến 31/01/2022, trên địa bàn huyện có 269/298 khu dân cư của 24/25 xã, thị 

trấn được các tổ thu gom rác của các xã, thị trấn thu gom với tần suất 01 – 03 lần/tuần. 

Hiện tại trên địa bàn huyện có 100% xã, thị trấn có điểm tập kết rác thải; 100% xã, thị trấn 

có Tổ thu gom rác thải. Tỷ lệ thu gom, xử lý toàn huyện đạt khoảng 83%, ở đô thị đạt 

95%, các xã đạt khoảng 80%. 

+ Tỉ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn: (Chưa đạt) 
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 Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đạt 80%, việc phân loại rác 

tại nguồn tạm đánh giá trên 30%. (Chưa đạt) 

+ Có mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên: 

(Chưa đạt - do trên địa bàn huyện chưa có mô hình, công trình nào). 

+ Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp: 

(Chưa đạt - do trên địa bàn huyện chưa có công trình nào). 

+ Tỉ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các 

quy định về bảo vệ môi trường: (Chưa đạt).  

Dự kiến hoàn thành công trình xử lý nước thải công nghiệp và đưa vào sử dụng cuối 

năm 2022 (do Công ty TNHH Huy Nga là nhà đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng 

Hướng đầu tư). 

- Nhiệm vụ: 

+ Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn; quản lý chặt chẽ về môi trường 

đối với các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông, lâm, 

thuỷ sản; khu, cụm công nghiệp, làng nghề; khu vực canh tác nông nghiệp, chăn 

nuôi tập trung... nhằm duy trì sự cân bằng bền vững của hệ sinh thái nông thôn. 

+ Thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn; tăng cường công tác tuyên 

truyền, xây dựng các mô hình tại các xã để nhân rộng. 

+ Đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà máy rác Hồi Ninh đảm bảo mô hình tái chế 

chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã. 

+ Phát động các đợt định kỳ/đột xuất làm vệ sinh môi trường và xây dựng 

cảnh quan nông thôn trên địa bàn huyện. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 

hợp với Phòng KT-HT, Phòng TC-KH, Trung tâm VSMT đô thị huyện, các tổ 

chức chính trị xã hội, các đoàn thể. 

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 9/2022. 

8. Tiêu chí Chất lượng môi trường sống (Chưa đạt)  

- Thực trạng:  

+ Tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn: Chưa đạt 

+ Tỉ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền 

vững: Đạt 

+ Có phương án kiểm kê, kiểm soát chất lượng nước mặt trên địa bàn huyện: Chưa 

đạt 

+ Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và 

an toàn: Đạt 
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+ Tỉ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định 

về đảm bảo an toàn thực phẩm: Chưa đạt. 

- Nhiệm vụ: 

+ Không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, giữ 

gìn cảnh quan nông thôn truyền thống cùng với việc hình thành các “miền quê 

đáng sống”, cân bằng giữa phát triển sản xuất với duy trì chất lượng và giữ gìn giá 

trị cảnh quan của môi trường. 

+ Xây dựng các khu, cụm dân cư nông thôn sinh thái (sáng - xanh - sạch - đẹp 

- văn minh), tăng tỉ lệ cây xanh trên một đơn vị diện tích khu dân cư nông thôn; 

tăng mật độ và đa dạng hoá các mô hình trồng cây xanh ven đường, tăng cường 

trồng hoa tại các khu vực công cộng (nhất là các khoảng đất trống có nguy cơ hình 

thành các điểm tập kết rác thải). Hoàn thiện hệ thống thoát nước, xây dựng kế 

hoạch và lộ trình đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (tập trung và phân tán). 

+ Kêu gọi nhà đầu tư xây dựng dự án cung cấp nước sạch phục vụ cung cấp 

nước sinh hoạt cho Nhân dân các xã Tiểu khu I, IV và V.  

+ Lập kế hoạch, phương án kiểm kê, kiểm soát và triển khai thực hiện công tác 

cải tạo môi trường và xây dựng cảnh quan tại các khu vực ao, hồ, kênh, mương… 

phục vụ mục tiêu xây dựng cảnh quan nông thôn đa mục đích. Nâng cao tỉ lệ cấp 

nước sinh hoạt đối với các xã chưa đảm bảo yêu cầu của tiêu chí; tiếp tục cải thiện 

điều kiện vệ sinh hộ gia đình (nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước, vệ sinh khu vực sinh 

hoạt và sản xuất …). Tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với 

Trung tâm VSMT đô thị huyện, Phòng Y tế, Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 9/2022. 

9. Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công (Đạt) 

9.1. Về Đảm bảo an ninh, trật tự (Đạt) 

9.2. Không có xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quy 

định (Đạt). 

- Hiện trạng: Trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo an ninh trật tự. 

- Nhiệm vụ: Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phong trào 

toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện có trên địa bàn huyện; nghiên cứu 

xây dựng mới các mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn từng xã. Tăng 

cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, không để 

hình thành các địa bàn, tụ điểm phức tạp về anh ninh, trật tự; tội phạm, tệ nạn xã 

hội được kiềm chế và giảm liên tục theo các năm; tập trung chỉ đạo đảm bảo an 

ninh trật tự đối với thị trấn Phát Diệm. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Trần Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện. 
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- Cơ quan chủ trì tham mưu: Công an huyện. 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 6/2022. 

9.3. Về hành chính công (Đạt): 

- Thực trạng: Cập nhật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời danh mục dịch vụ công 

và dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

+ Tổng số dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

đưa ra thực hiện tại Trung tâm là: 255 thủ tục, trong đó: dịch vụ công cung cấp 

trực tuyến mức độ 3 là 57 TTHC; dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 

151 TTHC, còn lại 47 TTHC cung cấp mức độ 2. 

+ Tổng số dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đưa 

ra thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các xã, thị trấn là: 123 

TTHC, trong đó: Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 55 TTHC, dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 là 29 TTHC, còn lại 39 TTHC mức độ 2. 

- Nhiệm vụ: Tiếp tục duy trì, tỉ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường 

mạng. 

- Thực hiện 100% việc giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng dịch vụ công của 

tỉnh; tăng tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính 

công ích; tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

TTHC tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện và Bộ phận Một cửa các xã, thị 

trấn.  

- Phụ trách: Đồng chí Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định vào tháng 6/2022. 

9.4. Về Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

- Thực trạng: Trung ương, tỉnh chưa có quy định, hướng dẫn tiêu chí đánh giá 

huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên địa bàn huyện đã có 25/25 xã, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật của năm 2021.  

- Nhiệm vụ: Hoàn thiện tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy 

định sau khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Tư pháp. 

- Thời gian: Hoàn thiện tiêu chí, hoàn thành hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm 

định sau khi có quy định, hướng dẫn tiêu chí đánh giá huyện đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật (tháng 9/2022).  

(Chi tiết theo Phụ lục II gửi kèm) 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện các công trình dự án và hỗ trợ các xã: 3.382 tỷ đồng 

(trong đó Tỉnh hỗ trợ 160 tỷ đồng theo Thông báo số 402-TB/TU). 
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2. Kinh phí tuyên truyền, hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, đón nhận, thưởng, ...: 

9,58 tỷ đồng.  

(Chi tiết theo Phụ lục III gửi kèm) 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng nông thôn mới huyện   

- Là cơ quan thường trực, tham mưu tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng tuần, tháng, quý báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ 

đạo xây dựng nông thôn mới huyện tình hình thực hiện Kế hoạch. 

- Tiếp nhận hồ sơ các tiêu chí của các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho UBND 

hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm định, công nhận huyện Kim Sơn đạt 

chuẩn nông thôn mới vào I/2023. 

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của ngành, địa phương 

mình để làm cơ sở triển khai thực hiện; báo cáo những khó khăn, vướng mắc, tình 

hình thực hiện Kế hoạch về UBND huyện theo quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao chủ trì để triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ trong Kế hoạch này. 

3. Phân công chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:  

3.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì tham mưu:  

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện hoàn thành 

nội dung các tiêu chí số 1 (Quy hoạch); tiêu chí số 2 (Giao thông); tiêu chí số 4 

(Điện); nội dung 6.1 và 6.2 của tiêu chí số 6 (Kinh tế); nội dung 8.5 của tiêu chí số 

8 (Chất lượng môi trường sống). 

3.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì tham mưu:  

Hoàn thành tiêu chí số 3 (Thủy lợi) và nội dung số 6.3 của tiêu chí số 6 (Kinh 

tế), nội dung 8.5 của tiêu chí số 8 (Chất lượng môi trường sống). 

3.3. Phòng Y tế: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện hoàn thành nội dung các 

tiêu chí, gồm: Tiêu chí 5.1 (Y tế - Văn hóa - Giáo dục); phối hợp với Phòng Nông 

nghiệp và PTNT hoàn thành tiêu chí 8.5 (Chất lượng môi trường sống). 

3.4. Trung tâm Y tế huyện chủ trì tham mưu: Hoàn thành nội dung tiêu chí 

số 5.1 (Y tế - Văn hóa - Giáo dục). 

3.5. Phòng Văn hóa - Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu cho UBND huyện hoàn thành: 

+ Chỉ tiêu số 5.2 của Tiêu chí số 5 (Y tế - Văn hóa - Giáo dục);  

+ Hoàn thiện hồ sơ và hình ảnh minh họa kết quả xây dựng nông thôn mới 

(ảnh chụp và clip video) đầy đủ theo quy định, phản ánh đầy đủ điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội của huyện, điểm nhấn, đặc sắc, khác biệt, đặc thù của huyện, 

những khó khăn của huyện trong xây dựng NTM, xuất phát điểm của huyện khi bắt 

đầu xây dựng NTM năm 2011, so sánh với kết quả năm 2022; sưu tầm, chụp đầy 

đủ các nội dung về xây dựng NTM trên địa bàn, những nét đặc sắc, tiêu biểu, riêng 
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có của huyện, đặc biệt là các hình ảnh về cảnh quan, môi trường nông thôn; hình 

ảnh được sắc xếp thứ tự minh họa theo nội dung báo cáo kết quả xây dựng NTM, 

theo từng điều kiện, tiêu chí để làm nổi bật kết qủa quá trình xây dựng NTM của 

huyện. 

3.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với trường THPT Kim 

Sơn A, B, C, Trung tâm GDNN-GDTX huyện và các đơn vị có liên quan tham 

mưu cho UBND huyện hoàn thành nội dung số 5.3 và 5.4 của tiêu chí số 5 (Y tế - 

Văn hóa - Giáo dục). 

3.7. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Chủ động 

rà soát các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT kiểm tra, 

thẩm định, công nhận mức độ đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chí huyện 

nông thôn mới (tiêu chí số 5.4). 

3.8. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu:  

Hoàn thành tiêu chí số 7 (Môi trường), nội dung từ 8.1 đến 8.4 của tiêu chí số 

8 (Chất lượng môi trường sống).  

3.9. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND huyện hoàn thành chỉ tiêu số 6 về Văn phòng Điều phối xây dựng nông 

thôn mới huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định. 

3.10. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu 

cho UBND huyện hoàn thành nội dung số 9.1 và 9.2 của tiêu chí số 9 (An ninh trật 

tự - Hành chính công). 

3.11. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện hoàn thành nội dung số 9.3 của 

tiêu chí số 9 (Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên). 

3.12. Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan 

tham mưu cho UBND huyện hoàn thành nội dung số 9.4 của tiêu chí số 9 (An ninh 

trật tự - Hành chính công). 

3.13. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tham mưu: 

Cân đối và phân bổ nguồn ngân sách triển khai thực hiện tiêu chí huyện nông 

thôn mới. Tổ chức thẩm tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí của các đơn vị, đảm bảo 

đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Trực tiếp tham 

mưu cho UBND huyện hoàn thiện nội dung chỉ tiêu số 4 (Không có nợ đọng xây 

dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn), 

tham mưu báo cáo, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của chỉ tiêu số 4. 

3.14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện chỉ tiêu số 5 (về tỷ lệ hài lòng của 

người dân....) theo yêu cầu của UBMTTQVN tỉnh.  

3.15. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Nông 

dân, Huyện đoàn: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên tích cực tham gia xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhà văn 

hóa, khu thể thao thôn (thôn, xóm, tổ dân phố); trồng cây xanh, hoa bên đường, 
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khu vực công cộng …, thu gom rác thải, phân loại rác thải tại nguồn, bảo vệ môi 

trường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập… 

3.16. Các trường THPT 

Chủ động tham mưu, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐTB&XH 

và các đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai xây 

dựng các nội dung, hạng mục cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu của trường.  

Huy động nguồn xã hội hóa nâng cấp chỉnh trang sân trường, công trình phụ 

trợ, trồng cây xanh, hoa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, … phấn đấu đạt chuẩn 

quốc gia theo quy định.  

3.17. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

tích cực tham gia góp công, góp sức, hiến kế chung sức xây dựng nông thôn mới. 

- Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, tích tụ ruộng đất chuyển đổi mô 

hình sản xuất, thực hiện xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đường giao thông nông 

thôn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường, chỉnh 

trang nhà văn hóa, khu thể thao, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu 

dân cư văn minh. 

- Không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản, chỉ khởi công xây dựng các công 

trình, dự án khi đã trả hết nợ xây dựng cơ bản và chỉ rõ nguồn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ xây dựng huyện Kim Sơn đạt 

chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề cần sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp, các đơn vị chủ động báo cáo UBND huyện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ các CTMTQG huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, ban, ngành, 

đoàn thể của huyện; 

- Các Trường THPT trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Bênh viện Đa khoa Kim Sơn; 

- Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn; 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin Điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, NNPTNT.M. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khiêm 
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