ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:109 /KH-UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”
tại xã Tà Xùa huyện Bắc Yên
Thực hiện Kết luận số 960-KL/HU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ huyện
ủy Bắc Yên về chủ trương, định hướng xây dựng xã Tà Xùa đạt chuẩn Nông thôn
mới vào năm 2021; Thông báo Kết luận số 254-TB/HU ngày 08/4/2020 của Ban
Thường vụ huyện ủy về tổ chức chương trình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn
mới” tại xã Tà Xùa,
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày về cơ sở
xây dựng nông thôn mới” tại xã Tà Xùa với một số nội dung, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Huy động lực lượng triển khai thực hiện các nội dung công việc nhằm giúp
cho xã Tà Xùa tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực
hiện xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2021 đủ điều kiện công
nhận xã Tà Xùa đạt chuẩn Nông thôn mới.
- Thông qua chương trình nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh của cả hệ
thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc tổ chức chỉ đạo, góp phần đổi mới và
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.
-Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và
nhân dân phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất chung tay
thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ;
2. Yêu cầu
Tổ chức thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình
thức và huy động được sự tham gia, đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ và
nhân dân ở cơ sở.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung triển khai thực hiện
- Hướng dẫn giúp đỡ xã Tà Xùa tổ chức thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn
thực phẩm (theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mớiban hành tại Quyết định số
1428/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La). Cụ thể:

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn (hướng dẫn các
hộ gia đình cải tạo vườn tạp; hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy
trình; cách thức nuôi trồng và chăm sóc cây trồng, vật nuôi đảm bảo sinh trưởng tốt,
an toàn vệ sinh thực phẩm; chỉnh trang hàng rào, trồng hoa tại đường ngõ, đường
giao thông nông thôn…)
-Thu gom chất thải, rác thải (hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý rác; đào hố
rác; xây dựng lò đốt rác quy mô hộ gia đình; thu gom rác thải…) tại các bản, hộ gia
đình trên địa bàn xã Tà Xùa theo quy định.
-Làm nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước hợp vệ sinh; vận động nhân dân đưa gia
súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, làm chuồng trại chăn nuôi...
- Chỉnh trang khu dân cư, xây dựng “Hộ gia đình kiểu mẫu” theo hướng đi
từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ các hộ dân sắp xếp, bố trí lại nhà cửa, vận động các
thành viên trong gia đình thường xuyên sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh.
2. Cách thức tiến hành
2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị, các đồng chí được giao phụ trách
Các đồng chí được phân công chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện các nội
dung sau:
- Trực tiếp chỉ đạo nhóm các cơ quan đơn vị được phân công, Ban Chỉ đạo
các chương trình MTQG xã Tà Xùa phụ trách nông thôn mới của xã tiến hành khảo
sát nắm tình hình tại các bản trong xã, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo kế hoạch tổ
chức triển khai thực hiện.
- Họp các nhóm cơ quan đơn vị được phân công, Ban Chỉ đạo các Chương
trình MTQG; MTTQ và các đoàn thể của xã; bí thư, trưởng bản và đại diện các
đoàn thể bản… để thống nhất ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện (trong đó xác
định rõ các nội dung, khối lượng công việc cần làm; phân công đơn vị, cá nhân
chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện; thời gian, địa điểm, ti ến độ hoàn thành
nội dung công việc).
- Họp toàn thể các hộ dân trong bản để tuyên truyền phổ biến và thống nhất
thời gian, nội dung tổ chức triển khai thực hiện .
- Định kỳ thứ 7 hàng tuần (thực hiện 02 lần/tháng), lãnh đạo các cơ quan, đơn
vị phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vịđược
phân công về giúp đỡ xã Tà Xùa xây dựng nông thôn mới.
- Kết thúc ngày về cơ sở, có báo cáo kết quả gửi Văn phòng Điều phối xây
dựng Nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp & PTNT) vào ngày 20 hàng tháng
để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy.
- Các đồng chí được phân công phụ trách chủ động theo dõi, đôn đốc việc
thực hiện các nội dung công việc và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ huyện
ủy về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Đối với Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Tà Xùa, cơ quan thường
trực Văn phòng điều phối NTM huyện
- Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xã Tà Xùa chủ động xây dựng Kế
hoạch triển khai thực hiện hàng tuần, báo cáo bằng văn bản đề xuất nội dung triể n
khai thực hiện với Đồng chí Chủ tịch UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp &
PTNT) trước 15h thứ 4 của tuần thực hiện.
- Cơ quan thường trực Văn phòng điều phối NTM huyện tham mưu UBND
huyện ban hành văn bản gửi các cơ quan đơn vị huy động, bố trí lực lượng tham gia
chương trình trước 16h ngày thứ 5 của tuần thực hiện.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Thực hiện bắt đầu từ tháng 5 năm 2021 (thứ 7 hàng tuần, 02 lần/
tháng) đến thời điểm xã Tà Xùa được cấp thẩm quyền công bố xã đạt chuẩn Nông
thôn mới.
- Địa điểm:Tại 04 bản thuộc xã Tà Xùa- huyện Bắc Yên.
4. Huy động lực lượng
- Công chức, viên chức, người lao động các Ban Đảng trực thuộc Huyện ủy;
các tổ chức Đoàn thể, chính trị xã hội huyện; các cơ quan chuyên môn trực thuộc
UBND huyện; các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện; các cơ quan, đơn vị ngành
dọc đóng trên địa bàn huyện.
- Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị: Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện.
- Cán bộ, đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.
- Viên chức thuộc các trường: Trường Mầm non Tà Xùa; Trường Tiểu học THCS xã Tà Xùa.
(Có biểu phân công chi tiết phụ trách các bản kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công phụ trách
- Đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công
tác 4625 của Ban Thường vụ huyện ủytrực tiếp chỉ đạo chung.
- Đồng chí Lý Văn Thành - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Công an huyện,
phụ trách xã Tà Xùa: nhóm trưởng, phụ trách các bản: Bản Bẹ, BảnTà Xùa. Giao
Công an huyện phụ trách công tác thư ký của nhóm.
- Đồng chí Phạm Thanh Bình – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và
Thông tin, phụ trách xã Tà Xùa: Nhóm trưởng, phụ trách các bản: Chung Trinh, Trò A .
Giao Phòng Văn hóa – Thông tin phụ trách công tác thư ký của nhóm.
- Giao Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện (Phòng Nông
nghiệp & PTNT) là cơ quan thường trực thực hiện tham mưu, đôn đốc, tổng hợp báo
cáo kết quả thực hiện hàng tháng báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy.

2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
Căn cứ nhiệm vụ được phân công phụ trách của cơ quan, đơn vị, chủ động
khâu nối, phối hợp với xã, bản được phân công giúp đỡ để xây dựng kế hoạch cụ thể
của từng nội dung công việc thực hiện; phân công cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tham gia cùng với cán bộ xã, bản và các hộ dân để trực tiếp giúp đỡ,
hướng dẫn nhân dân triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch.
3. Đảng ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các khối đoàn thể
xãTà Xùa
Chủ động tham gia phối hợp với các Tổ công tác của huyện, phân công
nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo xã phụ trách địa bàn, huy động các khối,
nhân dân tham gia, tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông
thôn mới” Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn. Xác định rõ
người dân là “Chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới” và trực tiếp thực hiện các
nội dung công việcvào thứ bảy hàng tuần, 02 lần/tháng.
4. Chế độ thông tin báo cáo
Kết thúc năm 2021 tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất
phương án triển khai trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.
Báo cáo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày thứ bẩy,
chủ nhật thì báo cáo vào ngày thứ hai tuần tiếp theo. Các cơ quan phụ trách công tác
thư ký của tổ (Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin) chủ động gửi báo cáo
(qua Phòng NN và PTNT, địa chỉ Email: phongnongnghiepbacyen@gmail.com ) để
tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại
xã Tà Xùa năm 2021, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức triển khai
thực hiện/.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ban đảng, Văn phòng huyện ủy;
- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Đảng ủy xãTà Xùa;
- Các đơn vị có liên quan;
- Các đồng chí Huyện ủy viên;
- Lưu VT, VPĐP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Văn Kỳ

BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Phụ trách thực hiện Chương trình "ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới" tại
xã Tà Xùa năm 2021
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-UBND ngày /4/2021 của UBND huyện Bắc Yên)
ST
T

Tổ công tác của huyện

1

- Phòng Tư pháp
- Công an huyện
- Chi cục Thống kê huyện.

2

- Phòng Lao động thương binh & xã hội
- Trung tâm truyền thông - Văn hóa
- Hội liên hiệp phụ nữ

3

- Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
- Viện kiểm sát nhân dân huyện

4

- Phòng Nội vụ
- Văn phòng huyện ủy
- Ban tổ chức Huyện ủy
- Bảo hiểm xã hội huyện

5

- Văn phòng HĐND - UBND huyện
- Ban Tuyên giáo huyện ủy
- Bệnh viên Đa khoa Bắc Yên.

6

- Phòng Nông nghiệp & PTNT
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện

7

- Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Hội nông dân
- Hội cựu chiến binh
- Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

8

- Phòng Văn hóa và Thông tin
- Liên Đoàn lao động huyện
- Trường Mầm non Tà Xùa
- Tòa án nhân dân huyện.

9

- Huyện Đoàn
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
- BQL dự án đầu tư xây dựng
- Hạt Kiểm lâm huyện.

Tên bản
phụ trách

Phụ trách chỉ đạo tại xã

Bản Bẹ

- Đ/c Lý Văn Thành
Trưởng Công an huyện
- Đ/c Đỗ Văn Tuyến - Bí
thư Đảng ủy xã Tà Xùa

Bản Tà
Xùa

- Đ/c Lý Văn Thành
Trưởng Công an huyện
- Đ/c Mùa A Sang - Chủ
tịch UBND xã Tà Xùa

Chung
Trinh

- Đ/c Phạm Thanh Bình
Trưởng phòng Văn hóa Thông tin
- Đ/c Mùa A Sang - Chủ
tịch UBND xã Tà Xùa

Ghi
chú

10

- Phòng Tài nguyên và môi trường
- Ban Chỉ huy quân sự huyện
- Trung tâm Y tế huyện.

11

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam huyện
- Phòng dân tộc

12

- Ban Dân vận huyện ủy
- Thanh tra huyện
- Trường Tiểu học - THCS Tà Xùa

Trò A

- Đ/c Phạm Thanh Bình
Trưởng phòng Văn hóa Thông tin
- Đ/c Mùa A Sang - Chủ
tịch UBND xã Tà Xùa

