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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng Phó Chủ tịch UBND tỉnh về 

kết quả kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Vũ (huyện 
Bắc Sơn) 

 
Ngày 01/03/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 03 đã tổ chức kiểm tra tình hình                
xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng vũ (huyện Bắc Sơn). Tham dự làm việc có 
đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, 
Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng 
nông thôn mới tỉnh, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng UBND tỉnh. 
Về phía huyện Bắc Sơn và xã Hưng Vũ có đồng chí Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn; lãnh 
đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và cán bộ xã Hưng Vũ. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại các dự án, công trình trên địa bàn xã Hưng 
Vũ, nghe Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình triển khai kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và thực hiện chương trình nông 
thôn mới năm 2019; ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận như sau: 

1. Đối với xã Hưng Vũ 

Những tháng đầu năm 2019, tập thể lãnh đạo và toàn thể nhân dân xã 
Hưng Vũ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác phát triển kinh tế UBND xã 
đã quản lý tốt các lĩnh vực trên địa bàn xã và triển khai kịp thời, đúng quy định 
các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND huyện Bắc Sơn giao trong 
năm 2019.  

Xã Hưng Vũ thuộc huyện Bắc Sơn là một trong những xã nằm trong kế 
khoạch hoàn thành mục tiêu đạt xã nông thôn mới trong năm 2019. Ban chấp 
hành Đảng bộ, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết về thực hiện Chương trình 
Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Ban chỉ đạo, Ban quản lý nông 
thôn mới của xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã, 
đồng thời chủ động phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn xã và các thôn. Hiện nay xã Hưng Vũ đã đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng 
nông thôn mới, hiện còn 7 tiêu chí chưa đạt. 

Để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn 
mới năm 2019 đã được giao, yêu cầu xã Hưng Vũ có kế hoạch triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, công việc cụ thể theo đúng lộ trình và tập trung chỉ đạo, thực 
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hiện các tiêu chí chưa đạt và các nội dung sau: 

- Đối với tiêu chí về trường học: Quyết tâm, phân đấu đầu tư, xây dựng 
xong 03 rường học trong năm 2019 theo đúng kế hoạch đã đề ra; chủ động đề 
xuất với UBND huyện Bắc Sơn và cơ quan có thẩm quyền đầu tư các trang thiết 
bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; duy trì trương trung học cơ sở đạt chuẩn         
quốc gia. 

- Đối với tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá: Thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền và vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia xã hội hoá để 
xây dựng các tường rào, nhà vệ sinh nhà văn hóa các thôn với phương 
châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 

- Đối với tiêu chí về thông tin và truyền thông: Thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân biết tiện ích và cách sử dụng khai thác các 
thông tin trên mạng Internet về khoa học kỹ thuật có hiệu quả, phục vụ tốt đời sống 
sinh hoạt thường ngày của nhân dân; đầu tư đài truyền thanh và hệ thống loa đến 
các thôn. 

- Đối với tiêu chí về thu nhập: Tham khảo và xây dựng các mô hình phát 
triển sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, vận động nhân dân tham gia sản xuất, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhất là sản 
xuất tăng vụ kết hợp với phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh kinh tế hộ gia đình để 
tăng thu nhập, góp phần đảm bảo cuộc sống từng bước thoát nghèo 

- Đối với tiêu chí về văn hoá: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển 
khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  nhằm tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng trong phong trào xây dựng 
“Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hóa”. Tiếp tục duy trì cơ quan văn hóa, cơ quan 
an toàn. 

- Đối với tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm: Thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền cho người dân, đảm bảo việc thu gom xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt, thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, giữ gìn vệ sinh 
nơi công cộng, đường từ nhà ra liên thôn, vận động nhân dân xây dựng phong 
trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm đều đặn hàng tuần. Các hộ gia đình giữ gìn vệ 
sinh quanh nhà, khu chăn nuôi, hố tiêu đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Đối với tiêu chí về hệ thống chính trị tổ chức xã hội vững mạnh: Thực 
hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất, năng lực 
tốt đảm bảo đúng cơ cấu theo quy định. 

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Hỗ trợ, hướng dẫn xã thực hiện các nội 
dung còn thiếu liên quan đến tiêu chí thông tin và truyền thông. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ 
quan có liên quan hỗ trợ xã Hưng Vũ triển mạnh về quy mô, chất lượng các cây 
trồng, vật nuôi chủ lực của xã; kết nối để có các mô hình sản xuất nông nghiệp 
(giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân) hiệu quả. 
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- Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp tốt với huyện Bắc Sơn trong công tác đầu 
tư các trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia cho các trường học trên địa bàn 
xã; chỉ đạo, hướng dẫn xã thực hiện tốt công tác duy trì các trường học đã đạt 
chuẩn quốc gia. 

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Hỗ trợ, hướng dẫn xã Hưng Vũ 
thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho người dân trên địa bàn xã. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ động phối hợp với huyện Bắc Sơn 
hướng dẫn xã Hưng Vũ thực hiện tốt các nội dung thuộc tiêu chí về môi trường. 

- Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn xã Hưng Vũ thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đẩy mạnh các phong trào văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện nếp sống văn minh.... 

- Sở Nội vụ: Hỗ trợ, hướng dẫn xã Hưng Vũ trong công tác quy hoạch, 
đào tạo cán bộ. 

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn tỉnh: Chủ trì phối hợp với các 
cơ quan liên quan bám sát, hướng dẫn xã Hưng Vũ thực hiện tốt các chỉ tiêu còn 
chưa đạt, đảm bảo trong năm 2019 xã Hưng Vũ đạt đầy đủ các chỉ tiêu về nông 
thôn mới./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, GTVT, YT, 
  TN&MT, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL;  
- Ban Dân tộc, Liên minh HTX, Cục Thuế tỉnh; 
- Công an tỉnh, Văn phòng ĐP CTXDNTM tỉnh;  
- UBND huyện Bắc Sơn,UBND xã Nhất Tiến; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTN, KTTH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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