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xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia 

 
 

 Ngày 11/4/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
đi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia. 
Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao 
thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Cục Thống kê, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Thông tin và 
Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và 
Công nghệ, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 
nông thôn mới tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Về phía huyện Bình Gia có đồng 
chí Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 
huyện, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; Bí thư chi bộ, Trưởng 
các thôn thuộc xã Vĩnh Yên và một số thành phần khác có liên quan. 
 Sau khi kiểm tra thực tế tình hình tiến độ triển khai một số công trình hạ 
tầng, thăm mô hình phát triển sản xuất, Đoàn kiểm tra đã làm việc tại trụ sở 
UBND xã Vĩnh Yên, nghe lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo UBND huyện Bình Gia 
báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới, ý kiến phát biểu của đại diện các thôn 
thuộc xã và ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn. Kết thúc buổi làm việc, 
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính 
quyền và Nhân dân huyện Bình Gia, xã Vĩnh Yên trong thực hiện Chương trình 
xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Khi được Tỉnh lựa chọn là 1 trong 5 xã 
đặc biệt khó khăn (ĐBKK) chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 
trong giai đoạn 2016-2020, xã Vĩnh Yên chỉ đạt 03/19 tiêu chí, đời sống kinh tế - 
xã hội, hạ tầng giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, mặt bằng trình độ dân trí còn 
thấp, tập quán canh tác lạc hậu… Tuy nhiên, sau hơn 3 năm được tỉnh lựa chọn 
điểm xây dựng nông thôn mới, bằng sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa 
phương, ý chí quyết tâm lãnh đạo của huyện, sự quan tâm, giúp đỡ chỉ đạo của 
các sở, ban, ngành tỉnh, đến nay xã Vĩnh Yên đã đạt 11/19 tiêu chí; diện mạo 
nông thôn có nhiều chuyển biến; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; thu 
nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 25 triệu đồng, số hộ nghèo giảm xuống 
còn 29,95% (62/207 hộ)…  

  2. Những kết quả đạt được là đáng ghi nhận, tuy nhiên quá trình triển khai 
xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Yên còn chuyển biến chậm. Năm 2019, 
huyện Bình Gia lựa chọn phấn đấu đưa Vĩnh Yên đạt chuẩn nông thôn mới là 
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nhiệm vụ hết sức khó khăn, hiện còn 08 tiêu chí chưa đạt đều là những tiêu chí 
khó, dựa chủ yếu vào sức dân, do đó cần có sự quyết tâm rất cao của cấp ủy, 
chính quyền, sự vào cuộc của tất cả các hộ gia đình và người dân.  

Để đạt được mục tiêu năm 2019 đưa xã Vĩnh Yên về đích nông thôn mới, 
UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Gia, UBND xã Vĩnh Yên và các sở, 
ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung 
sau: 

a) UBND huyện Bình Gia, UBND xã Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo rà soát 
đánh giá đúng hiện trạng kết quả thực hiện các tiêu chí của xã, huyện để có kế 
hoạch, giải pháp cụ thể cho từng vấn đề. Đối với các tiêu chí đã đạt cần chỉ đạo 
tiếp tục hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng, chủ động phối hợp các ngành 
thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ trình công nhận. Đối với nhóm tiêu chí chưa đạt cần 
xây dựng  kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, kế hoạch cần phải rõ, chi tiết 
đến từng tháng, tuần để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Trong chỉ đạo, cần 
quyết liệt, quyết tâm cao, với kế hoạch cụ thể, nhưng không nóng vội chạy theo 
thành tích mà cần quán triệt quan điểm xây dựng nông thôn mới là người dân phải 
được hưởng thụ, có sự tham gia và mức sống được nâng lên. 

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành đối với 08 tiêu chí 
chưa đạt của xã Vĩnh Yên: 

- Tiêu chí số 2 về Giao thông: Giao Sở giao thông vận tải chủ trì, phối hợp 
UBND huyện Bình Gia nghiên cứu phương án sớm thực hiện bê tông hóa các 
đoạn đường còn lại vào trung tâm xã để bảo đảm việc đi lại của người dân được 
an toàn, không gián đoạn những ngày mưa, báo cáo UBND tỉnh những nội dung 
vượt quá thẩm quyền; huy động các nguồn lực hỗ trợ UBND xã Vĩnh Yên kiên cố 
hóa đường xã bảo đảm đạt tiêu chí theo quy định. UBND huyện, xã có trách 
nhiệm huy động nguồn lực, khai thác nguồn nguyên vật liệu tại chỗ, kêu gọi sự 
tham gia của các doanh nghiệp đang khai thác vật liệu xây dựng và thực hiện các 
công trình hạ tầng trên địa bàn huyện, đóng góp sức dân để kiên cố đường trục 
thôn, đường làng, ngõ xóm, bảo đảm đạt tiêu chí theo quy định. 

- Tiêu chí số 5 về Trường học: Các đơn vị được giao Chủ đầu tư các dự án 
hạ tầng (Trường Mầm non và trường PTDTBT, TH&THCS) đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện bảo đảm hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất; trong đó, phấn đấu xây 
dựng Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; UBND huyện chủ động bố nguồn 
kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục còn thiếu và mua sắm các trang thiết bị 
phục vụ công tác dạy và học bảo đảm đạt chuẩn theo quy định. Giao Sở Giáo dục 
và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ xã hoàn thành tiêu chí này.  

- Tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông: Giao Sở Thông tin và Truyền 
thông phối hợp Bưu điện tỉnh bố trí điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông 
công cộng tại trung tâm xã; triển khai sớm hệ thống loa truyền thanh xã để sử 
dụng vào công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và bảo đảm đạt tiêu chí 
theo quy định; UBND xã bố trí vị trí theo đề nghị của cơ quan chuyên môn.  

- Tiếu chí 18 về Hệ thống chính trị: Huyện cần phối hợp chặt chẽ Sở Nội vụ 
xem xét từng trường hợp cụ thể để có phương án hợp lý và linh hoạt trên cơ sở 
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các quy định chung, đồng thời bảo đảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của 
cấp ủy, chính quyền cơ sở. 

- Đối với các Tiêu chí 10 về Thu nhập, Tiêu chí 11 về Hộ nghèo, Tiêu chí 
16 về Văn hóa, Tiêu chí 17 về Môi trường: UBND xã, UBND huyện đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động tích cực tham gia chương 
trình, phát huy tối đa nội lực trong dân để thực hiện; các sở: Khoa học và Công 
nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường tăng 
cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát 
triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng 01 thôn chưa đạt chuẩn trở thành thôn văn hóa. 
Sở Tài nguyên và Môi trường với trách nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
bảo vệ môi trường tham mưu Chủ tịch Hội đồng quỹ hỗ trợ kinh phí xã Vĩnh Yên 
xây dựng cải tạo nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh để bảo đảm đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ có 
nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và bảo đảm 3 sạch. Tỉnh 
đoàn Thanh niên chỉ đạo huyện đoàn Bình Gia, Đoàn xã Vĩnh Yên tăng cường 
vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân hưởng ứng, tham gia phong trào xây 
dựng nông thôn mới bằng những công trình, phần việc cụ thể, trước mắt, vận 
động và giúp dân xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, huy động ngày công làm đường 
làng, ngõ xóm, xây dựng các mô hình sản xuất.  

c) Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn 
mới năm 2019. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành, cơ quan: KH&ĐT, TC, GTVT, 
  LĐ-TB&XH, NV, TT&TT, TN&MT, NN&PTNT, 
  KH&CN, VHTT&DL, GD&ĐT, Cục thống kê tỉnh; 
- Tỉnh Đoàn Thanh niên;  
- Văn phòng ĐP CTXDNTM tỉnh; 
- Huyện ủy, UBND huyện Bình Gia; 
- UBND xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

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

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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