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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị
làm việc với UBND huyện Kim Sơn về thực hiện
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ngày 07/11/2022, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Quang
Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương
trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh làm trưởng Đoàn có buổi làm việc với Ban
chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Kim Sơn.
Cùng làm việc có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc
các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Y
tế, Nội vụ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch
và Đầu tư.
Sau khi khảo sát thực tế, nghe báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn
mới (NTM) của huyện Kim Sơn và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội
nghị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ
thống chính trị, với cách làm bài bản, giải pháp phù hợp, sáng tạo, kết quả xây
dựng NTM của huyện Kim Sơn đã có những thành tích nổi trội, đáng ghi nhận,
tạo sự lan toả và đồng thuận trong nhân dân; đồng chí tin tưởng rằng huyện Kim
Sơn sẽ hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2022.
Theo báo cáo đánh giá của UBND huyện, đến hết tháng 10 năm 2022,
huyện Kim Sơn có 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu
mẫu, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đạt 05/9 tiêu chí cấp huyện, 01 tiêu chí cơ
bản đạt và 03 tiêu chí chưa đạt gồm: (1) Quy hoạch, (2) Môi trường, (3) Chất
lượng môi trường sống. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu huyện Kim Sơn được
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các
cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND huyện Kim Sơn
a. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các
đơn vị liên quan xây dựng lộ trình chi tiết, cụ thể, đảm bảo các tiêu chí quy
định; phân công rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân trong việc thực
hiện các nội dung xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2022. Hàng tháng
(trước ngày 25) báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí về UBND tỉnh (thông
qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh).
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b. Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện
nông thôn mới, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn
nông thôn để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong Quý I năm
2023. Phấn đấu huyện Kim Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn
huyện nông thôn mới trong quý II năm 2023.
Rà soát công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện, xã làm chủ đầu tư phục
vụ nông thôn mới, đôn đốc thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng công
trình, đúng quy trình và kiểm soát chặt chẽ nợ xây dựng cơ bản.
c. Tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí:
- Tiêu chí Qui hoạch: Phối hợp với Sở Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Đồ án
Quy hoạch vùng huyện Kim Sơn và Quy hoạch chung khu vực từ đê BM2 đến
Cồn Nổi báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
- Tiêu chí môi trường:
+ UBND huyện duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ thu gom
rác thải ở các xã, thị trấn đảm bảo thu gom, vận chuyển rác thải kịp thời. Đẩy
nhanh tiến độ thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý rác thải tập trung
trên địa bàn. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực
vật theo quy định.
+ Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh
môi trường. Đồng loạt tổ chức trồng cây xanh, hoa ven đường giao thông. Rà soát,
hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện hoàn thiện hồ
sơ pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định.
+ Phối hợp với Sở Công Thương đôn đốc Chủ đầu tư cụm công nghiệp Đồng
Hướng khẩn trương xây dựng các hạng mục (khu xử lý nước thải và hệ thống cây
xanh…) trong cụm công nghiệp, đáp ứng quy định tiêu chí môi trường.
- Tiêu chí về chất lượng môi trường sống: Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, chủ đầu tư tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người
dân tích cực sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước; tăng cường công tác
kiểm tra, đánh giá và kiểm soát chất lượng nước sinh hoạt theo quy chuẩn.
- Tiêu chí Hộ nghèo: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và
Xã hội thống nhất phương pháp tính. Có chính sách tác động cụ thể để các hộ
thoát nghèo.
- Làm việc cụ thể với Cục Thống kê về phương pháp, cách tính tiêu chí thu
nhập đảm bảo tính đúng, tính đủ.
- Đôn đốc Hợp tác xã điện lực Kim Tân khẩn trương bàn giao lưới điện
nông thôn về cho Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình quản lý.
Thời gian xong trước 31/12/2022.
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d. Đối với các tiêu chí huyện NTM đã hoàn thành, đặc biệt là các tiêu chí
có sự tham gia của cộng đồng yêu cầu phải xây dựng chương trình, kế hoạch huy
động hệ thống chính trị, các ngành, các cấp cùng vào cuộc để tập trung thực hiện
các tiêu chí về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần đồng thời quan tâm phát triển
sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Ngày
thứ Bảy xanh, Ngày Chủ nhật sạch” phát động nhân dân tổng vệ sinh cảnh quan,
môi trường các tuyến đường, kênh, mương, đê; chỉnh trang các khu dân cư, trồng
hoa, cây xanh, chiếu sáng tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
2. Các Sở, ngành phụ trách tiêu chí: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao
phối hợp với UBND huyện Kim Sơn, Văn phòng điều phối NTM tỉnh hướng dẫn,
huyện thực hiện các nội dung tiêu chí; thẩm tra và xác nhận mức độ đạt chuẩn các
tiêu chí huyện NTM xong trước ngày 15/12/2022 và tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ cụ thể sau:
2.1. Sở Xây dựng: Hướng dẫn UBND huyện Kim Sơn đẩy nhanh tiến độ
xây dựng quy hoạch vùng huyện đảm bảo chất lượng, thẩm định, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt đúng quy định.
2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh
và Xã hội khẩn trương hoàn thiện thực hiện đánh giá, xếp hạng Trung tâm Giáo
dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện đảm bảo quy định.
2.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn
UBND huyện Kim Sơn thẩm tra, xác nhận nợ xây dựng cơ bản trong Chương
trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện.
2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí hỗ trợ huyện Kim Sơn trong
năm 2023 theo Thông báo số 402-TB/TU ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện uỷ Kim Sơn.
- Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng
Nhà máy nước Yên Đồng; đối với vùng không được Nhà máy nước Yên Đồng
cấp có giải pháp thu hút đầu tư công trình cấp nước tập trung phục vụ nhu cầu
nhân dân trên địa bàn.
2.5. Sở Công Thương đôn đốc chủ đầu tư Cụm công nghiệp Đồng Hướng
khẩn trương thi công hoàn thiện khu xử lý nước thải tập trung, hạ tầng thiết yếu
và hệ thống cây xanh trong Cụm công nghiệp Đồng Hướng hoàn thành trong năm
2022, đảm bảo đáp ứng quy định về tiêu chí Môi trường.
2.6. Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định để thực hiện
đấu giá giá trị quyền sử dụng đất trên địa bàn của huyện Kim Sơn theo Thông báo
số 402-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạo nguồn lực xây dựng NTM; hướng
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dẫn huyện tăng cường các biện pháp thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường
để đảm bảo tiêu chí Môi trường.
2.7. Sở Văn hóa Thể thao hướng dẫn huyện Kim Sơn hoàn thiện maket, báo
cáo ảnh minh họa kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện.
2.8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông
tin và Truyền thông, UBND huyện Kim Sơn thu thập thông tin, xây dựng phóng
sự kết quả xây dựng huyện nông thôn mới.
2.9. Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục
Thống kê khẩn trương thống nhất phương pháp, cách tính số liệu (tỷ lệ hộ nghèo, cận
nghèo; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế; thu nhập) đảm bảo thống nhất thực hiện
trên toàn tỉnh.
2.10. Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thống kê làm việc cụ thể với UBND
huyện Kim Sơn thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện
Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 do đơn vị mình phụ trách
phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo đúng quy định.
2.11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện
Kim Sơn và các ngành chức năng hoàn chỉnh hồ sơ xét công nhận huyện Kim
Sơn đạt chuẩn NTM năm 2022 theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ (chi tiết có
nhiệm vụ, tiến độ kèm theo). Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình việc
triển khai thực hiện kết luận trên. Định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh
(trước ngày 30 hàng tháng) để kịp thời chỉ đạo.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình: Chủ trì xây
dựng Kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Sơn theo quy định.
Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh phát huy vai trò của đơn vị
trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các địa phương triển khai thực
hiện tham gia góp ý, đánh giá kết quả xây dựng NTM của huyện Kim Sơn. Chủ
động phối hợp với huyện Kim Sơn trong việc tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận
nghèo được vay vốn sản xuất, kinh doanh từ nguồn Quỹ của các đơn vị.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch
UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh uỷ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, UBND huyện Kim Sơn;
- Lưu VT, VP2,3; VPĐP.
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CHÁNH VĂN PHÒNG

Đặng Đức Tân
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Nội dung công việc và thời gian hoàn thành hồ sơ đề nghị xét, công nhận
huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

STT

Nội dung công việc

Dự kiến thời gian
hoàn thành

1

UBND huyện hoàn thiện hồ sơ trình UBND
tỉnh, các Sở ngành thẩm tra

Đã hoàn thành

2

Các Sở, ngành phụ trách tiêu chí tổ chức triển
khai thẩm tra và có văn bản xác nhận kết quả
gửi về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới
tỉnh

Xong trước ngày
10/12/2022

3

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh lấy ý
kiến của người dân về kết quả xây dựng nông
thôn mới huyện Kim Sơn

Từ ngày 30/11-20/12/2022

4

Đoàn thẩm tra của tỉnh tổ chức thẩm tra huyện
Kim Sơn và dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ
huyện Kim Sơn

Từ 10/12/2022-15/12/2022
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Lấy ý kiến các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội,
các huyện về Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ
huyện Kim Sơn; đồng thời phát dự thảo trên đài
phát thanh truyền hình tỉnh và cổng thông tin
điện tử tỉnh

Từ 15/12/2022-25/12/2022
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Họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
Ninh Bình đề nghị xét, công nhận huyện Kim
Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022

Dự kiến 20/12/202230/12/2022
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Hoàn thiện hồ sơ của tỉnh và huyện gửi Bộ
Nông nghiệp và PTNT trình Thủ tướng Chính
phủ xét, công nhận huyện Kim Sơn đạt chuẩn
Nông thôn mới năm 2022

Trước 30/01/2023

