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Kính gửi :
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Chi cục Thủy lợi;
- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII đề ra
mục tiêu đến năm 2025 có 75% và đến năm 2030 có 85% số xã đạt chuẩn nông
thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, năm 2021 phải phấn đấu có ít nhất 06 xã
đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.
Năm 2021, có 7 xã đăng ký đạt chuẩn gồm Vĩnh Hà, Trung Giang, Gio
Việt, Gio Mai, Triệu Độ, Triệu Long, Hải Định. Đến nay, theo báo cáo của các
địa phương, hầu hết đều cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí và đang tiến hành hoàn
thiện hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên,
theo số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí,chỉ tiêu của
ngành vẫn còn một số xã chưa hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu như tiêu chí về
hình thức tổ chức sản xuất, chỉ tiêu nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn.
Để hỗ trợ các địa phương hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2021 theo mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan,
đơn vị phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới thuộc ngành thực hiện các nội
dung cụ thể như sau:
1. Rà soát, hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu
- Chi cục Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, có
giải pháp hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thiện tiêu chí
hình thức tổ chức sản xuất.
+ Đối với chỉ tiêu “Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của
Luật Hợp tác xã năm 2012”. Tích cực phối hợp các huyện tuyên truyền, phổ
biến cho các xã thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của
hợp tác xã, khuyến khích tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi
số, phát triển sản xuất sản phẩm OCOP, tham gia các chuỗi liên kết. Kiểm tra, rà
soát đề xuất phương án sát nhập, củng cố hoặc giải thể đối với các hợp tác xã
hoạt động kém hiệu quả, trong đó có 2 hợp tác xã của xã Trung Giang và Gio
Việt; rà soát, nắm bắt nhu cầu thành lập mới Hợp tác xã của các địa phương để
hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã;
+ Đối với chỉ tiêu xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản
chủ lực đảm bảo bền vững: Phối hợp các huyện định hướng hỗ trợ các xã thiết
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lập, cũng cố, phát triển các liên kết trong sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực
để thực hiện đạt và nâng cao chất lượng bền vững chỉ tiêu.
- Chi cục Thủy lợi rà soát kết quả thực hiện tiêu chí số thủy lợi ở tất cả các
xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021; phối hợp các huyện chỉ đạo các xã thực hiện
giữ vững tiêu chí số thủy lợi, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp đến; đồng thời có
phương án hỗ trợ các xã nâng cao chât lượng tiêu chí đã đạt.
- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp các
huyện rà soát, thống nhất kết quả thực hiện chỉ tiêu “tỷ lệ hộ sử dụng hợp vệ
sinh và nước sạch theo quy định” tại các xã Trung Giang, Triệu Long và Vĩnh
Hà. Hướng dẫn, định hướng cho các xã có giải pháp sớm hoàn thiện tiêu chí
trong năm 2021 để đạt mục tiêu đã đề ra.
2. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Trong quá trình rà soát tiêu chí, đối với các địa phương đã hoàn thiện hồ sơ
trình thẩm tra, thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới, đề nghị các cơ quan, đơn vị
kiểm tra, hỗ trợ hướng dẫn hoàn hiện hồ sơ đối với các tiêu chí phụ trách đảm
bảo theo quy định.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết
quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng điều phối nông thôn
mới) trước ngày 25/10/2021. Giao Văn phòng điều phối nông thôn mới theo dõi,
tổng hợp, báo cáo Sở. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề
nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT
để kịp thời xử lý. /.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ;
- UBND các huyện;
- VPĐP NTM;
- Lưu: VT.
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