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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân bố lực lượng tham gia xây dựng nông thôn mới 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg về Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng 

nông thôn mới; 

 Căn cứ Thông báo số 134-TB/HU ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy tại cuộc làm việc chuyên đề với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ 

2020-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện 

về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả huyện 

chung sức xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn nông thôn mới, Thị trấn đạt Đô 

thị văn minh” giai đoạn 2022-2025; 

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tại Tờ trình số 

96/VPĐP ngày 26/4/2022 về việc đề nghị ban hành Quyết định phân bố  lực 

lượng tham gia xây dựng nông thôn mới. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bố lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

của các cơ quan, đơn vị có Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, UBND 

huyện và một số cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc của Trung ương, của tỉnh 

đóng trên địa bàn tham gia hỗ trợ, giúp đỡ 8 xã: Hương Lâm, Hương Liên, Hà 

Linh, Điền Mỹ, Hương Bình, Hòa Hải, Phúc Đồng, Hương Thủy xây dựng nông 

thôn mới (Có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Nội dung, thời gian thực hiện: 
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- Nội dung thực hiện: Tuyên truyền chủ trương, chính sách về xây dựng 

nông thôn mới; hướng dẫn phương pháp, cách làm và trực tiếp tham gia hỗ trợ 

ngày công, kêu gọi nguồn lực giúp các thôn, hộ dân xây dựng cơ sở vật chất văn 

hóa, công tác vệ sinh môi trường, thực hiện chỉnh trang vườn hộ, phát triển sản 

xuất, chỉnh trang nhà ở, công trình vệ sinh, công trình chăn nuôi, làm giao thông 

nông thôn, xây dựng hàng rào xanh,… 

- Thời gian thực hiện: Tối thiếu 2 ngày/tháng (4 buổi), định kỳ vào các 

ngày thứ 7 (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).  

(Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không tham 

gia được thì vận động hỗ trợ bằng vật chất, mức tối thiếu 150.000 đồng/buổi). 

Đối với lực lượng cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên các trường công 

lập trên địa bàn huyện, được giao, nhận chỉ tiêu cụ thể để tuyên truyền, vận động 

phụ huynh, học sinh chủ động tự chỉnh trang nhà ở, vườn hộ và các công trình 

phụ trợ của gia đình phụ huynh có học sinh học tại trường đảm bảo đạt chuẩn 

tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Các cơ quan, đơn vị được phân công hỗ trợ các xã, thôn xây dựng nông 

thôn mới tại Điều 1 lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc cơ quan, đơn vị mình gửi về Văn phòng Điều phối NTM huyện tổng hợp, 

gửi Trưởng Đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo các xã nêu trên để phân 

công nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo, điều hành trong quá trình thực hiện. 

2. Ban Chỉ đạo NTM, UBND các xã: Hương Lâm, Hương Liên, Hà Linh, 

Điền Mỹ, Hương Bình, Hòa Hải, Phúc Đồng, Hương Thủy:  

- Hằng tuần, thống nhất nội dung với Đoàn công tác của Ban Thường vụ 

Huyện ủy phụ trách địa bàn, thực hiện đăng ký nội dung, khối lượng công việc, 

thời gian cụ thể để huy động lực lượng hỗ trợ xây dựng NTM đảm bảo hiệu quả 

thiết thực, tránh hình thức, không có công việc cụ thể, gây lãng phí. 

 - Các xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị dụng cụ lao 

động liên quan đến nội dung công việc để phục vụ lực lượng tham gia hỗ trợ xây 

dựng NTM. 

 - Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa phương nào thì huy động 

tham gia xây dựng NTM tại xã đó.  

- Lập danh sách các gia đình phụ huynh có học sinh học tại các trường 

đóng trên địa bàn có vườn hộ, nhà ở và công trình phụ trợ chưa đảm bảo đạt 

chuẩn nông thôn mới, báo cáo Đoàn công của Ban Thường vụ Huyện ủy phụ 

trách địa bàn và Ban Giám hiệu các trường để phân công, giao nhiệm vụ, chỉ 

tiêu cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, giáo viên tham gia tuyên truyền vận động 

cá biệt đối với từng gia đình phụ huynh, học sinh thực hiện đảm đạt chuẩn (lưu ý 

phân công từng tổ chức, cá nhân trực tiếp làm việc với từng hộ gia đình phụ 

huynh, học sinh để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện cụ thể, tránh 

tình trạng nêu ra trước tập thể, chỉ trích, gây phản cảm, phản tác dụng…). 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường trên cơ 

sở danh sách các gia đình phụ huynh có học sinh học tại các trường có vườn hộ, 

nhà ở và công trình phụ trợ chưa đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới do xã cung 
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cấp, phân công, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, giáo 

viên tham gia tuyên truyền vận động cá biệt đối với từng gia đình phụ huynh, 

học sinh thực hiện đảm đạt chuẩn.        

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội huyện: 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị 

mình tham gia thực hiện kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ xã, thôn thường xuyên, hiệu 

quả. Chủ động huy động lực lượng đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình tại 

các đơn vị khác hướng ứng, tham gia hỗ trợ, giúp đỡ tại các thôn thuộc 8 xã: 

Hương Lâm, Hương Liên, Hà Linh, Điền Mỹ, Hương Bình, Hòa Hải, Phúc 

Đồng, Hương Thủy. 

5. Đề nghị Trưởng Đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo các xã nêu 

trên: Phân công, chỉ đạo, kiểm tra thành viên Đoàn công tác và lực lượng cán 

bộ, công chức, viên chức người lao động được phân công hỗ trợ xã, thôn tham 

gia thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả cao nhất. Chủ trì, chỉ đạo các xã hằng 

tuần, đăng ký nội dung, khối lượng công việc, thời gian cụ thể để huy động lực 

lượng hỗ trợ xây dựng NTM đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, 

không có công việc cụ thể, gây lãng phí; rà soát danh sách các hộ gia đình chưa 

đạt chuẩn về vườn hộ, vệ sinh môi trường, chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh, 

nhất là các hộ có con đang học tại các trường học trên địa bàn xã, trực tiếp làm 

việc với Ban giám hiệu các trường học để thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho cán bộ, giáo viên phụ trách tuyên tuyền, vận động, hỗ trợ các hộ gia đình 

thực hiện đảm bảo đạt chuẩn quy định.  

6. Văn phòng Điều phối NTM huyện đôn đốc, các đơn vị thực hiện kế 

hoạch hỗ trợ, giúp đỡ xã, thôn; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban chỉ 

đạo, UBNBD huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh Văn phòng Điều 

phối NTM huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã có 

tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thường trực BCĐ NTM tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các đơn vị đỡ đầu theo Quyết định số 834/QĐ-

UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh; 

- VPĐP NTM tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trưởng ĐCT của BTVHU chỉ đạo 8 xã nêu trên; 

- MTTQ và các tổ chức CT - XH cấp huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc; 

- Đảng ủy, UBND các xã; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Ngô Xuân Ninh 
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