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THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG
huyện phụ trách các tiêu chí giúp xã Thèn Sin và Khun Há hoàn thành
chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2020
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn
2016 - 2020; Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của
UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới của tỉnh
Lai Châu giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của
UBND Tam Đường về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 24
tháng 4 năm 2017 của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 30 tháng 10
năm 2017 của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về việc
phân công thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách giúp xã thực hiện các chương
trình MTQG giai đoạn 2016-2020;
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Khun Há và Thèn Sin được công
nhận xã nông thôn mới năm 2020, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG
huyện phân công các đồng chí thành viên phụ trách các tiêu chí giúp xã Khun Há
và Thèn Sin cụ thể như sau:
I. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC TIÊU CHÍ

1. Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT - Ủy viên Thường trực
Kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện: Tiêu chí số 3
(Thủy lợi) và các tiêu chí thành phần (13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn
với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững; 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng
nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định; 17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có
chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; 17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn
thực phẩm).
2. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên Thường trực
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Kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện tiêu chí thành phần
13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012.
3. Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy viên thường trực
Kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện: Tiêu chí số 11
(Hộ nghèo); tiêu chí số 12 (Lao động có việc làm).
4. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên
Kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện các tiêu chí thành
phần trong tiêu chí số 17 (Môi trường), gồm: 17.2. Cơ sở sản xuất - kinh doanh,
nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 17.3. Xây
dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp; 17.4. Mai táng phù hợp với quy
hoạch và theo quy hoạch; 17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư
tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.
5. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Ủy viên
Kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện: Tiêu chí số 1
(Quy hoạch và thực hiện quy hoạch); tiêu chí số 2 (Giao thông); tiêu chí số 4
(Điện); tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại); tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư).
6. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên
Kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện: Tiêu chí số 5
(Trường học); Tiêu chí số 14 (Giáo dục).
7. Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên
Kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện các tiêu chí thành
phần trong tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), gồm: 18.1.
Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; 18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị
cơ sở theo quy định và 18.3. Chính quyền đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.
8. Trưởng phòng Tư pháp - Ủy viên
Kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện các tiêu chí
thành phần 18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định trong tiêu chí số
18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).
9. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Ủy viên
Kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện: Tiêu chí số 15
(Y tế) và tiêu chí thành phần 17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước
sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp trong tiêu
chí số 17 (Môi trường).
10. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Ủy viên
Kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện: Tiêu chí số 6 (Cơ
sở vật chất văn hóa); Tiêu chí số 16 (Văn hóa) và tiêu chí thành phần 8.2. xã có
dịch vụ viễn thông, Internet; 8.4. xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công
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tác quản lý, điều hành trong tiêu chí số 8 (Thông tin và truyền thông); tiêu chí thành
phần 18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trong tiêu chí
số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).
11. Trưởng Công an huyện; Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện Ủy viên: Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn tiêu chí số 19 - Quốc
phòng và An ninh.
12. Chi cục trưởng Chi cục Thống kê - Ủy viên: Kiểm tra, hướng dẫn và
chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống kê tiêu chí số 10 (thu nhập).
13. Giám đốc Bưu điện Tam Đường - Ủy viên: Kiểm tra, hướng dẫn các
xã tổ chức thực hiện các tiêu chí thành phần 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính
trong tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông).
14. Trưởng đài Truyền thanh –Truyền hình huyện: Kiểm tra, hướng
dẫn và chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện tiêu chí thành phần (8.3) về tiêu chí số 8
(Thông tin và truyền thông).
15. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các Ban Đảng: Kiểm tra,
hướng dẫn và chỉ đạo xã tổ chức thực hiện tiêu chí thành phần 18.3. Đảng bộ đạt
tiêu chí trong sạch vững mạnh trong tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp
cận pháp luật).
16. Lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện: Kiểm tra,
hướng dẫn và chỉ đạo xã tổ chức thực hiện tiêu chí thành phần 18.4. Tổ chức
chính trị - xã hội đạt loại khá trở lên trong tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và
tiếp cận pháp luật).
17. Các đồng chí Ủy viên khác
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với các đoàn thể chính
trị xã hội, các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã thực hiện có
hiệu quả các nội dung liên quan đến phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa
bàn huyện, tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân
thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện
Hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn
nông thôn mới trình UBND huyện thẩm tra theo quy định. Thời gian hoàn thiện
hồ sơ cấp xã gửi lên huyện thẩm tra, chậm nhất trước ngày 10/10/2020 và tham
mưu UBND huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên xét công nhận các xã đạt
chuẩn nông thôn mới.
Chỉ đạo, giám sát việc triển khai các mô hình phát triển sản xuất gắn với
bảo quản, chế biến tiêu thụ nông sản thuộc chương trình, để nâng cao thu nhập
cho người dân trên địa bàn xã.
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2. Công an huyện; Ban chỉ huy Quân sự huyện
Thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo xã tổ chức thực hiện,
hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy ước thôn bản về trật tự, an
ninh. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hỗ trợ tạo điều kiện cho lực lượng an ninh xã,
thôn, bản thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn xã thực hiện phong trào điện sáng công cộng
trên các tuyến đường giao thông nông thôn; tổ chức giám sát UBND các xã thực
hiện các công trình có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình lĩnh vực phòng quản lý.
4. Phòng Văn hóa-Thông tin huyện
Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền chủ
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước gắn với xây dựng nông thôn mới;
phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã xây dựng các
chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, kịp thời phản ánh, đưa tin những cách
làm hay, những nơi làm tốt của các đơn vị trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo và
hướng dẫn xã thực hiện phong trào vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị xanh,
sạch, đẹp, xây dựng bản mẫu nông thôn.
5. Các cơ quan, đơn vị còn lại
Trên cơ sở nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã và
cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (phòng
Nông nghiệp và PTNT) xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, hướng
dẫn thực hiện hoàn thành tiêu chí được phân công phụ trách.
Trưởng ban Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
huyện Tam Đường yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Đảng ủy; HĐND; UBND xã Khun Há và
Thèn Sin;
- Lưu: VT.
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