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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Võ Tiến Sỹ – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  
tại phiên làm việc với xã Nghĩa Lạc về tiến độ thực hiện Chương 

 trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2021 

Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên làm việc 

với xã Nghĩa Lạc về tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn 
mới năm 2021, do đồng chí Võ Tiến Sỹ – Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự 
phiên làm việc có đồng chí Phan Tiến Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

đồng chí Ngô Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch MTTQ Việt Nam 
huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban: Nông 
nghiệp &PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Giáo dục và 

Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường; Lao động TB&XH, Y tế, Tư pháp, Dân tộc, 
Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; 
Phó trưởng Công an huyện; Đại diện lãnh đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện, 

Giám đốc Chi nhánh điện Nghĩa Đàn - Thái Hòa, Giám đốc Bưu điện huyện và Văn 
phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện. Sau khi nghe 
báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đến tháng 

9/2021, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, các kiến nghị, đề xuất của Chủ tịch 
UBND xã Nghĩa Lạc và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Võ 
Tiến Sỹ – Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận như sau: 

A- Về công tác chuẩn bị cho phiên làm việc: 

Ủy ban nhân dân xã đã tích cực chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành 
cấp huyện và Văn phòng Nông thôn mới huyện rà soát, đánh giá các nội dung, tiêu 
chí, tuy nhiên Báo cáo xây dựng chưa đầy đủ, nội dung chưa sát với các tiêu chí về 

nông thôn mới, chưa xác định cụ thể được mốc thời gian hoàn thành. Qua nội dung 
báo cáo, còn thể hiện ý thức “trông chờ, ỷ lại” trong xây dựng nông thôn mới; chưa 
nhận thức đầy đủ và quán triệt tinh thần xây dựng nông thôn mới là: Kết hợp chủ 

trương Nhà nước và nhân dân cùng làm với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân 
đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi; từng người dân, mọi tổ chức phải 
có khát vọng vươn lên phát triển. 

B- Về công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Nghĩa Lạc: 

I- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
đến tháng 9 năm 2021 

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị 
và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn trong phong trào xây dựng nông thôn 
mới, từ xã chưa đạt tiêu chí nào vào năm 2011 đến nay xã Nghĩa Lạc đã đạt được 

09/18 tiêu chí (xã không có chợ, điều chỉnh quy hoạch làm điểm thương mại dịch 
vụ). Tuy nhiên, còn 09 tiêu chí chưa đạt (số 2 giao thông, số 6 cơ sở vật chất văn 
hóa, số 9 Nhà ở dân cư, số 10 thu nhập, số 11 Hộ nghèo, số 13 Tổ chức sản xuất, số  

16 Văn hóa, số 17 môi trường và ATTP, số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 
luật) mà xã Nghĩa Lạc phải hoàn thành, đây là những tiêu chí cần rất nhiều nguồn 



2 

lực mới hoàn thành được. Để phấn đấu hoàn thiện 09 tiêu chí còn lại Chủ tịch 
UBND huyện yêu cầu UBND xã Nghĩa Lạc và các phòng, ban, ngành cấp huyện cần 
tập trung, đồng bộ, quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đúng yêu cầu 

tiêu chí, sát phù hợp thực tiễn của xã Nghĩa Lạc. 

II- Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

1. Đối với các tiêu chí đã đạt theo quy định: Giao các phòng, ban, ngành đã 
được phân công phụ trách, chỉ đạo từng tiêu chí thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, 

chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để được bền vững hơn và 
hướng dẫn củng cố hồ sơ minh chứng; Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tập trung chỉ đạo 
bổ sung, hoàn thiện các nội dung còn yếu, chưa đảm bảo theo yêu cầu và chủ trì, 

phối hợp với các ngành hoàn thiện hồ sơ minh chứng.  

2. Đối với các nội dung tiêu chí chưa đạt 

a. Tiêu chí số 2 giao thông  

- Giao UBND xã triển khai thực hiện thường xuyên việc duy tu bão dưỡng các 
tuyến đường giao thông đã thi công, định kỳ vệ sinh, trồng hoa, cây tạo cảnh quan 
môi trường xanh, sạch, đẹp. 

- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện tham 
mưu từng bước bố trí vốn và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án đường cứu hộ cứu nạn 

nối Thanh Hóa xong trước 01/01/2022. 

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp UBND xã: 

+ Tổ chức rà soát các tuyến dự kiến làm từ nguồn hỗ trợ xi măng, tham mưu 
theo thứ tự ưu tiên, lộ trình thực hiện qua các năm đảm bảo theo đúng quy định mức 

độ của tiêu chí, định mức kỹ thuật, phương thức thi công để thực hiện hiệu quả. 

+ Hướng dẫn và cùng với nhân dân tổ chức phát động đắp lề, trồng hoa, cây 

xanh.., hướng dẫn triển khai lắp biển chỉ dẫn tại các nút giao trên các tuyến đường 
trục thôn, liên thôn đã hoàn thành; hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân về công 
tác GPMB tại các tuyến chưa làm và sắp làm đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt 

và khuyến khích mở rộng hơn để phù hợp xu thế, yêu cầu trong tương lai. 

b. Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa 

Về tu sửa, nâng cấp Hội trường đa chức năng, sân vận động xã: Giao UBND 
xã chủ trì phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra đánh giá hiện trạng để xây 

dựng kế hoạch thực hiện và đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chí. 

Đối với Nhà văn hóa của các xóm: Giao Đảng ủy, UBND, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể của xã xây dựng kế hoạch chung tay hỗ trợ các xóm; kết nối với các 
đơn vị đã được huyện giao chung tay hỗ trợ xây dựng NTM tại Kế hoạch số 33/KH-
UBND ngày 08/3/2021, vận động đóng góp của nhân dân và các nguồn hợp pháp 

khác để nâng cấp, tu sửa, chỉnh trang đạt các tiêu chí quy định, đảm bảo sạch, đẹp, 
hữu ích cho nhân dân sử dụng. 

c. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư 

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn UBND xã Nghĩa Lạc rà soát xây 

dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thiện theo từng năm về công việc thực tế và hồ sơ minh 
chứng. 
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Giao Phòng Lao động TB&XH chủ trì khâu nối tập trung, quan tâm các 
chương trình chính sách phối hợp UBND xã Nghĩa Lạc để hỗ trợ xóa nhà tạm. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức đoàn thể cấp huyện, các phòng, 
ban, ngành quan tâm, ưu tiên nguồn từ các chương trình, các nhà hảo tâm về hỗ trợ 
làm nhà ở cho xã Nghĩa Lạc. 

 UBND xã vận động gia đình, anh em dòng họ hỗ trợ tiền và các nguồn hợp 
pháp khác; cùng đồng hành chung tay hỗ trợ các hỗ gia đình bằng các công việc cụ 

thể (xây dựng tường rào, vườn cây, dựng nhà…). 

d. Tiêu chí số 10 thu nhập  

Đề nghị các phòng, ban, ngành, UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể cấp 
huyện ưu tiên tập trung các chương trình, nguồn tài trợ trong phát triển kinh tế hộ 

gia đình để tăng thu nhập cho người dân xã Nghĩa Lạc.  

Giao UBND xã Nghĩa Lạc phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện có 

liên quan rà soát quy hoạch lại các diện tích đất sản xuất kém hiệu quả để tiến hành 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung hỗ 
trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nhà ở dân cư…; rà 

soát lập danh sách từng hộ, từng xóm phân loại các hình thức sản xuất và phân công 
cán bộ, công chức giúp đỡ theo dõi, để hỗ trợ phát triển. 

Tranh thủ cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện về nông nghiệp nông thôn để làm 
động lực phát triển kinh tế trên địa bàn.  

Đề nghị Chi cục thống kê khu vực Nghĩa Đàn – Thái Hòa hỗ trợ hướng dẫn xã 
điều tra, thu thập số liệu, cách tính toán về thu nhập và lập hồ sơ minh chứng theo 
đúng quy định.  

e. Tiêu chí số 11 Hộ nghèo 

Yêu cầu UBND xã Nghĩa Lạc làm tốt công tác điều tra hộ nghèo theo chuẩn 
mới năm 2021;  xây dựng kế hoạch giảm nghèo cho từng năm phù hợp với quy định 
chuẩn nghèo đa chiều, phân công cán bộ đảng viên của xã tham gia giúp đỡ các hộ 

có địa chị cụ thể phù hợp và hiệu quả. 

Giao Phòng Lao động TB&XH hướng dẫn xây dựng lộ trình, mốc thời gian 

giảm nghèo của xã cho từng năm và ưu tiên hỗ trợ các chương trình giảm nghèo cho 
xã Nghĩa Lạc trong những năm tới.  

Giao phòng Nông nghiệp&PTNT hướng dẫn UBND xã thực hiện các chương 
trình, chính sach hỗ trợ của tỉnh, huyện về phát triển nông nghiệp. 

f. Tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất: Giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì  
phối hợp phòng Nông nghiệp &PTNT hướng dẫn cho xã Nghĩa Lạc thành lập và 
hoạt động theo đúng Luật hợp tác xã năm 2012, đồng thời theo đúng yêu cầu của bộ 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới và hoàn thành trong năm 2021. 

g. Tiêu chí số 16 Văn hóa 

Trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng Nông thôn mới đã động viên, khơi 

dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng Nông thôn 
mới trong các tầng lớp nhân dân, phong trào xây dựng xã văn hóa,  làng văn hóa, gia 
đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng.  
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Giao phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền 
thông huyện hướng dẫn UBND xã rà soát, đánh giá và hoàn thiện hồ sơ của các xóm 
chưa đạt chuẩn trình UBND huyện xem xét quyết định công nhận đảm bảo theo quy 

định và theo yêu cầu của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

h. Môi trường và an toàn thực phẩm: Giao phòng Nông nghiệp&PTNT 

hướng dẫn thực hiện nội dụng 17.1 và 17.6, phòng Tài nguyên và Môi trường hướng 
dẫn thực hiện nội dung 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 và 17.7, đồng thời hướng dẫn cụ thể 
cho xã việc hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với các công ty hoạt động thu gom 

rác trên địa bàn. 

i. Tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Yêu cầu UBND 

xã Nghĩa Lạc tổ chức rà soát, đánh giá lại, đề ra các mục tiêu phấn đấu để đạt tiêu 
chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Giao phòng Nội vụ, phòng Tư pháp 
hỗ trợ, hướng dẫn xã hoàn thành các nội dung tiêu chí trong năm 2023-2024. 

* Các tiêu chí khác cần lưu ý một số nội dung 

Tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:  

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn UBND xã Nghĩa Lạc điều chỉnh lại 

quy hoạch chợ thành điểm thương mại dịch vụ theo đúng quy định.  

Giao UBND xã rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển các điểm kinh doanh 

thương mại nông thôn phù hợp với thực tiễn của xã, hiệu quả cung cấp hàng hóa cho 
bà con nhân dân đảm bảo phù hợp quy hoạch. 

Tiêu chí số 15 Y tế: Giao UBND xã tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký 
mua thẻ Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi và an sinh xã hội, đảm bảo nội dung 
tiêu chí theo yêu cầu. 

III- Trách nhiệm thực hiện 

1. Đối với xã Nghĩa Lạc 

a. Tiếp thu các ý kiến góp ý của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các 

phòng, ban, ngành cấp huyện để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện trong thời 
gian tới. 

b. Mỗi cán bộ, đảng viên của xã tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để thay đổi 
nhận thức trong lãnh đạo, điều hành chỉ đạo; đổi mới về nề nếp tác phong, lề lối kỷ 
cương trong hoạt động công vụ. 

 c. Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể cấp xã cùng toàn thể 
nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường của cả 

hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để tập trung xây dựng xã Nghĩa 
Lạc đạt chuẩn nông thôn thôn mới trong năm 2024. 

d. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ tinh 
thần tự giác, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong xây dựng nông thôn mới, 
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các ban, ngành đoàn thể cũng như toàn thể nhân 

dân để phong trào xây dựng nông thôn mới sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. 

e. Các nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp 
xã, ban phát triển các thôn, xóm, phân công, phân nhiệm cụ thể.  
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- Chủ động rà soát lại từng nội dung tiêu chí, xác định các công việc phải hoàn 
thành sát, đúng với các tiêu chí về nông thôn mới theo quy định và gắn với thực tiễn 
các tiêu chí của xã để vận hành hoàn thành hiệu quả. 

- Xây dựng kịch bản, lộ trình thực hiện cho từng nội dung, tiêu chí có mốc 
thời gian cụ thể theo từng năm, đồng thời cập nhật Bộ tiêu chí Nông thôn mới kịp 

thời điều chỉnh để từ đó triển khai thực hiện phù hợp. 

- Đề nghị Đảng ủy xã sau phiên làm việc tổ chức họp triển khai nội dung “hỗ 

trợ các xóm, hộ gia đình trong việc chỉnh trang nhà văn hóa xóm, chỉnh trang nhà 
cửa, vệ sinh…” có sự phân giao cụ thể cho các tổ chức (mốc hoàn thành từng công 
việc, từng tiêu chí).  

- Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm của các xã trong huyện 

- Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo nâng cao trình độ cho nhân dân trên địa bàn 
về: Tư duy sản xuất trong thời đại mới, ứng dụng khoa học công nghệ, giống mới 
vào sản xuất. 

- Thực hiện tinh thần làm việc tự nguyện vào cả những ngày nghỉ: Thứ 7 ngày 
Nông thôn mới, ngày chủ nhật xanh. 

- Lồng ghép trong phiên họp giao ban xã hàng tuần để nghe kết quả thực hiện 
của UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ xóm. 

- Tập trung chỉ đạo rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để 
góp phần đảm bảo bền vững.  

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban ngành cấp huyện để hoàn thiện, củng 
cố hồ sơ minh chứng của các tiêu chí đã đạt và tiếp tục xây dựng trên thực tế các tiêu 

chí chưa đạt. 

- Phát động phong trào chỉnh trang nhà ở nông thôn (sơn, sửa, sắp xếp ngăn 

nắp, cắt tỉa hàng rào, cây xanh…) 

- Khâu nối giữa xóm và các cơ quan, đơn vị nhận chung tay hỗ trợ thống nhất 

hạng mục chung tay để thực hiện hiệu quả, thiết thực, không trông chờ ỷ lại từ cấp 
trên.  

- Đề nghị khai thác nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để 
đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho điện, đường, trường, trạm… 

- Các tuyến đường đã thi công xong đề nghị UBND xã phân công cán bộ công 
chức, viên chức cơ quan cùng bà con nhân dân triển khai thực hiện việc đắp lề, trồng 
hoa, cây xanh đảm bảo chất lượng, mỹ quan, xanh, sạch, đẹp. 

2. Các phòng, ban, ngành cấp huyện 

- Giao các phòng, ban, ngành đã được phân công phụ trách, chỉ đạo từng tiêu 
chí thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng các 
tiêu chí và hướng dẫn củng cố hồ sơ minh chứng; các vướng mắc trong quá trình chỉ 

đạo thực hiện yêu cầu các phòng, ban, ngành gửi về Văn phòng NTM tổng hợp tham 
mưu UBND huyện giải quyết. 

- Giao Văn phòng Nông thôn mới bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp hướng 
dẫn, đôn đốc giúp đỡ xã hoàn thiện hồ sơ, kịch bản xây dựng nông thôn mới và các 
nhiệm vụ thực hiện thường xuyên để hoàn thành các tiêu chí. 
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- Các cơ quan, đơn vị được phân công chung tay hỗ trợ theo số 33/KH-UBND 
ngày 08/3/2021: Tùy thuộc vào điều kiện, tính chất công việc và khả năng của cơ 
quan, đơn vị để vào cuộc, tham gia thực hiện kịp thời nhằm đạt được kết quả tốt 

nhất. 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện vừa tuyên truyền vận động 

vừa có chính sách, nguồn lực cần ưu tiên tập trung hỗ trợ cho xã Nghĩa Lạc. 

- Phòng Dân tộc nghiên cứu các chính sách liên quan đến xã đặc thù, vùng 

dân tộc thiểu số, tham mưu UBND huyện cơ chế hỗ trợ phát triển cho xã Nghĩa Lạc. 

- Lãnh đạo UBND huyện định kỳ kiểm tra thực tế, làm việc với xã để đánh 

giá, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ xây dựng Nông thôn mới xã Nghĩa Lạc. 

IV- Đối với các kiến nghị đề xuất của xã 

1. Đồng ý chủ trương hỗ trợ xi măng để làm đường GTNT: Giao phòng Kinh 
tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp Văn phòng Nông thôn mới và các phòng liên quan 

trên cơ sở đề xuất của xã theo từng năm tổ chức rà soát chi tiết, cụ thể từng loại 
đường sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tham mưu UBND huyện để triển khai thực hiện; 
tham mưu hỗ trợ thêm cát, sỏi những nơi thực sự khó khăn, đặc thù; tham mưu 

UBND huyện cho ứng trước xi măng theo nhu cầu và khả năng của xã. 

2. Các tuyến đường đang thi công giang dở: Giao phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện phối hợp UBND xã rà soát tổng hợp lại, 
đồng thời tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức thực hiện. 

3. Việc bố trí vốn hỗ trợ kinh phí nâng cấp, tu sửa và nạo vét lòng hồ tích 
nước phục vụ tưới tiêu đập bê tông xóm Mẻn, đập xóm Lác và đập Vẳng: Giao 
phòng Nông nghiệp&PTNT chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tổ 

chức kiểm tra đánh giá, tham mưu UBND huyện xem xét quyết định. 

4. Về cơ sở vật chất văn hóa:  

Đồng ý chủ trương tu sửa, nâng cấp Nhà văn hóa đa chức năng của xã Nghĩa 
Lạc đảm bảo đạt chuẩn theo yêu cầu. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn 

hóa và Thông tin phối hợp UBND xã Nghĩa Lạc rà soát, đánh giá hiện trạng, tham 
mưu UBND huyện xem xét hỗ trợ. 

Sân vận động xã: Giao phòng tài chính – Kế hoạch chỉ trì cùng UBND xã 
Nghĩa Lạc tham mưu HĐND huyện chủ trương đầu tư để triển khai xây dựng từ các 
nguồn lồng ghép và các nguồn vốn hợp pháp khác.  

Xây dựng nhà Văn hóa xóm Lác: Giao phòng Tài chính – Kế hoạch trên cơ sở 
đề xuất của xã cân đối ngân sách tham mưu UBND huyện hỗ trợ để thực hiện.   

4. Nhà làm việc Công an xã: Công an huyện phối hợp với phòng Tài chính – 
Kế hoạch xây dựng kế hoạch thực hiện chung trên toàn địa bàn huyện, trong đó ưu 

tiên cho xã Nghĩa Lạc. 

5. Đối với Trường Mầm Non: Giao phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà 

soát đánh giá đồng thời tham mưu UBND huyện xem xét thực hiện nếu cần thiết. 

6. Hệ thống nước sinh hoạt: Đồng ý hỗ trợ cho xã các giếng khoan để phục vụ 

cấp nước sinh hoạt. Trên cơ sở đề xuất của UBND xã Nghĩa Lạc, giao phòng Nông 
nghiệp&PTNT, phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá tham mưu 
UBND huyện xem xét quyết định. 
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7. Việc tăng nguồn thu từ quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất: Đồng ý chủ 
trường để được tổ chức đấu giá đất tăng nguồn thu, giao phòng Tài nguyên và Môi 
trường phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng và UBND xã rà soát, đánh giá lựa chọn 

địa điểm phù hợp, tham mưu UBND huyện để tổ chức theo từng năm; Rà soát các 
khu đất để quy hoạch, giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất; Kiểm tra rà 
soát các trường hợp sử dụng đất ở trái phép trước ngày 01/7/2014 đủ điều kiện cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hướng dẫn người dân lập hồ sơ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

8. Xóa nhà tranh tre, tạm bợ, dột nát: Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện 
quan tâm, xem xét hỗ trợ theo kế hoạch hàng năm cho xã Nghĩa Lạc nhằm đảm bảo 
theo quy định, yêu cầu của bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. 

9. Nâng cấp các tuyến đường điện thay thế đường dây trần sang dây bọc, số 
cột thấp nhất là tuyến qua đường huyện 393, đường giao thông liên thôn, bị gãy và 

chuyển cột điện tại các xóm có vướng quá trình giải tỏa làm đường GTNT: Đề nghị 
điện lực Nghĩa Đàn - Thái Hòa, phối hợp UBND xã rà soát đánh giá, ưu tiên hỗ trợ 
cho xã Nghĩa Lạc trong giai đoạn 2022-2024. 

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Võ Tiến Sỹ – Chủ tịch UBND 
huyện tại phiên làm việc với xã Nghĩa Lạc về tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng Nông thôn mới năm 2021. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ngành 
liên quan và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lạc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện;               (B/c); 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó chủ tịch UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ngành liên quan; 
- UBND xã Nghĩa Lạc; 

- Lưu: VT, NN. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Vinh 
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