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Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị
sơ kết thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
09 tháng năm 2021 tỉnh Ninh Bình
Ngày 03/11/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương
trình MTQG tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban chỉ đạo)
chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
(NTM) 9 tháng năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo
tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2021; kết quả thảo luận của
các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của
đại dịch Covid 19, cơ chế, chính sách giai đoạn mới chưa ban hành, các xã xây
dựng NTM còn lại có điều kiện khó khăn. Song cấp ủy, chính quyền, đoàn thể,
Ban chỉ đạo các cấp đã tập trung thể hiện quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo quyết
liệt triển khai Chương trình toàn diện đồng bộ. Cùng với sự tham gia chủ động,
tích cực của người dân, phong trào xây dựng NTM tiếp tục được duy trì thực chất.
Các nhiệm vụ, công việc đã được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, mục
tiêu của năm 2021, đảm bảo tiến độ đề ra. Huyện Yên Mô đã được Thủ tướng
Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, đã có thêm 8 xã đạt chuẩn
NTM, 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 57 thôn được công nhận khu dân cư nông
thôn mới kiểu mẫu ...
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại: Tiến độ xây dựng một số công trình còn
chậm so với kế hoạch; một số địa phương trong xây dựng NTM mới chưa chú
trọng đúng mức để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, phát triển
văn hóa, cải thiện môi trường; việc thực hiện tiết giảm đầu tư công ở một số địa
phương chưa nghiêm, còn phát sinh nợ xây dựng cơ bản; Một số xã có điều kiện
khó khăn chất lượng đạt chuẩn một số tiêu chí chưa thật sự bền vững, chậm khắc
phục các tồn tại sau đạt chuẩn…
Để hoàn thành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới năm 2021, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm có thêm: 03 xã đạt chuẩn NTM, 10
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;
Thành phố Ninh Bình, huyện Nho Quan căn cứ vào kết quả đánh giá theo các tiêu
chí để xây dựng hồ sơ trình trung ương thẩm định xét công nhận hoàn thành nhiệm
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vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn NTM. Yêu cầu chính quyền, Ban chỉ đạo
xây dựng NTM các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:
1. Rà soát, đánh giá các tiêu chí, điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện Nho Quan và thành phố Ninh
Bình báo cáo UBND tỉnh xem xét, triển khai đánh giá, thẩm tra theo quy định.
2. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình, mức độ đạt chuẩn các tiêu
chí, sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục, xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM, nông
thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (đợt 3) năm 2021.
3. Tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025: Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hoàn
thiện các Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Đề án của UBND tỉnh thực hiện
xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, báo cáo UBND tỉnh xem
xét trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định; phối hợp với các Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn
vốn ngân sách tỉnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
giai đoạn 2022-2025.
4. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
- Chủ trì rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cam kết, khắc phục các
tồn tại, kiến nghị thẩm định đối với các địa phương đã được công nhận đạt
chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
- Rà soát, đánh giá, tổng hợp số lượng các thôn (xóm) chưa có điểm sinh
hoạt cộng đồng (nhà văn hoá) và số lượng các thôn đang sinh hoạt chung nhà
văn hoá báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trong tháng 11 năm 2021.
- Tổ chức thẩm định các xã còn lại trong kế hoạch xét công nhận năm
2021, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức xét công nhận và
tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021, triển khai
nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022;
- Phối hợp với huyện Nho Quan, thành phố Ninh Bình rà soát, đánh giá
kết quả, các điều kiện xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM, thành phố hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng NTM báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh để xem
xét, quyết định.
5. Các Sở, ngành liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối
hợp với Văn phòng điều phối tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các xã, huyện, thành phố,
thực hiện đầy đủ các điều kiện, nội dung tiêu chí được phân công phụ trách, xây
dựng kế hoạch thẩm tra, thẩm định, xác nhận mức độ đạt chuẩn các tiêu chí cho
các địa phương theo quy định.
6. UBND các huyện, thành phố
- Tập trung chỉ đạo hoàn thành Đề án xây dựng NTM, NTM nâng cao,
NTM kiểu mẫu cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2025, xác định lộ trình cụ thể
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từng năm, qui định rõ các cơ chế huy động nguồn lực, qui chế hỗ trợ của địa
phương cho xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu của huyện và
đối với các xã, thôn, xóm.
- Chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn NTM,
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tiến độ hoàn thiện hồ sơ xét công nhận đối với
các xã còn lại trong kế hoạch năm 2021; rà soát, đánh giá, đăng ký mục tiêu, kế
hoạch năm 2022; Quản lý tốt công tác đầu tư, ưu tiên đầu tư các nội dung thiết
yếu phục vụ trực tiếp cho sản xuất, tạo việc làm nâng cao chất lượng đời sống
vật chất, tinh thần cho nhân dân, tiết giảm các nội dung không ưu tiên, không để
phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.
- UBND huyện Nho Quan và thành phố Ninh Bình rà soát, đánh giá đầy
đủ các điều kiện, mức độ đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới, thành phố
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông
thôn mới tỉnh triển khai hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM,
thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
- UBND huyện Yên Khánh xây dựng kế hoạch cụ thể phấn đấu đạt chuẩn
huyện NTM nâng cao năm 2022; UBND huyện Hoa Lư phấn đấu đạt chuẩn
huyện NTM nâng cao năm 2023. Gửi kế hoạch về Văn phòng Điều phối NTM
để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 30/11/2021.
7. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh
tuyên truyền, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh” các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “ Nông dân thi đua sản
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”,
“khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu” và phong trào thi đua: “Cả nước chung sức
xây dựng nông thôn mới"; giám sát tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới ở
tất các các cấp.
Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện thường xuyên báo cáo Ban Chỉ
đạo tỉnh và UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP2,3, TTTH.
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