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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án xây dựng xã, bản nông thôn mới 

nâng cao gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện 

 

Ngày 27/12/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề 

án xây dựng xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch trên địa bàn 

huyện Tân Uyên dưới sự chủ trì của đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND 

huyện. Dự họp có lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đại diện 

các Ban HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy các xã và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện 

Đề án huyện. Sau khi nghe báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Đề án xây dựng xã, 

bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch huyện Tân Uyên và các ý 

kiến thảo luận của đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch 

UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau: 

 Sau 02 năm thực hiện Đề án các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã 

đã chủ động vào cuộc trong việc thực hiện Nghị Quyết số 03-NQ/HU, ngày 

01/7/2020 của Huyện ủy; Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của 

HĐND huyện, Kế hoạch số 1264/KH-UBND ngày 29/6/2021 và Kế hoạch số 

3231/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện về thực hiện Đề án xây dựng 

xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch huyện Tân Uyên giai 

đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Đề án). Công tác duy trì và nâng cao chất 

lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đã có những kết quả nổi bật, 

bước đầu đã có sự chuyển biến về nhận thức và diện mạo sau khi NTM được công 

nhận; người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của của Đề án, tham gia đóng 

góp nguồn lực vào xây dựng.  

Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những tồn tại hạn chế cần khắc phục như: 

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại một số xã có lúc, có thời điểm chưa được 

quan tâm đúng mức. Phân công trách nhiệm chưa cụ thể, rõ ràng. Nguồn lực thực 

hiện Đề án theo Kế hoạch hàng năm còn hạn chế, công tác huy động nguồn lực xã 

hội hóa đầu tư phát triển du lịch tại các xã còn ít. Một số xã, bản không duy trì được 

các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được (tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí về thu nhập, tiêu 

chí về văn hóa - giáo dục - y tế, tiêu chí môi trường). Một số tiêu chí bản nông thôn 

mới nâng cao khó đạt như tiêu chí về thu nhập; y tế giáo dục; hoạt động văn hóa và 

tiêu chí về hộ nghèo. Lượng khách tham quan, du lịch hàng năm đến các xã còn 

thấp, chủ yếu là khách công vụ, không đạt từ 4.000 đến 5.000 lượt theo tinh thần 

Nghị quyết 03-NQ/HU của Huyện ủy. Theo lộ trình Đề án, năm 2022 bản Phúc 

Khoa sẽ thành điểm du lịch cấp tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, bản Phúc 
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Khoa chưa đạt được nội dung này. Qua khảo sát sơ bộ đối với Bộ tiêu chí theo Bộ 

tiêu chí mới về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-

2025, 09/09 xã chưa đạt nông thôn mới; 02 xã (Phúc Khoa và Nậm Cần) và 09/09 

bản chưa đạt nông thôn mới nâng cao; có nhiều tiêu chí khó thực hiện đạt đối với 

các xã trên địa bàn huyện. 

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời 

gian tới, UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

(1) Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ 

triển khai, thực hiện các tiêu chí và nội dung hỗ trợ đầu tư, phát triển du lịch tại các 

xã theo Đề án và Kế hoạch hàng năm; Tổ chức kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện 

các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư thực hiện 

Đề án trong các năm tiếp theo.  

(2) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền 

với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn về nội dung, ý nghĩa của Đề án; tuyên 

truyền về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của người dân trong việc thực hiện Đề án, 

đặc biệt là xã, bản đã được xác định lựa chọn theo tinh thần nghị Nghị quyết số 03-

NQ/HU của Huyện ủy, Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của HĐND huyện, Kế 

hoạch hàng năm của UBND huyện. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy nội lực 

của Nhân dân, huy động nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án; tuyên truyền vào 

những nội dung cốt lõi, khác biệt, những cách làm hay, sáng tạo, tạo sự đồng thuận 

của các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện có chất lượng, hiệu quả 

các tiêu chí của Đề án. 

(3) Nghiêm túc tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, thực chất, 

không chạy theo thành tích, không làm theo phong trào. Phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản nơi được chọn là 

xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch. Gắn trách nhiệm cụ thể 

cho từng thành viên liên quan đến nội dung xây dựng Đề án. 

 (4) Huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng xã, bản 

nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch huyện Tân Uyên. Thực hiện 

hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường cảnh quan thu 

hút khách du lịch tại các xã, bản được xác định, tạo sức lan tỏa trên địa bàn huyện; 

vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất để không ngừng nâng cao 

năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, tập trung vào các loại cây trồng, vật nuôi 

phù hợp với điều kiện từng địa phương, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; duy trì, 

phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao; tạo sinh 

kế, việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, giảm nghèo bền vững; ưu 

tiên nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cảnh quan, bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. 

 (5) Tiếp tục xây dựng, duy trì và nâng chất lượng, tính bền vững của các 

tiêu chí tại các xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch huyện 
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Tân Uyên. Rà soát các tiêu chí chưa đạt theo quy định để chỉ đạo thực hiện, theo kế 

hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý xây dựng xã, bản nông thôn 

mới nâng cao gắn với phát triển du lịch, quan tâm đến vệ sinh môi trường, các 

công trình công cộng, thực hiện nếp sống văn minh, chỉnh trang, đầu tư, cải tạo 

đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.  

 (6) Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo Đề án 

huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện cân đối nguồn lực thực hiện các nội dung 

theo Đề án. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Lò Văn Biên - Phó Chủ tịch UBND 

huyện tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án xây dựng xã, bản nông thôn mới 

nâng cao gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tân Uyên. Thừa lệnh Chủ 

tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các Thành 

viên BCĐ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã 

biết, triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch và PCT UBND huyện; 

- MTTQ, các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Dinh 

 

 

 


		2023-01-16T15:30:45+0700


		2023-01-16T15:41:37+0700


		2023-01-16T15:41:37+0700


		2023-01-16T15:41:37+0700




