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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng
tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

----Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng
tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” (sau đây gọi tắt là
Nghị quyết số 04-NQ/TU), Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban
hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ trong việc tổ chức, thực
hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xây dựng tỉnh
Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong
thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp tích cực tham mưu các cơ chế, chính sách, huy động tối đa các nguồn lực để
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng
viên, người lao động
- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà
Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày
17/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết
số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách
khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số
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44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính
sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn
mới giai đoạn 2022-2025; các kế hoạch của UBND tỉnh, thông báo, kết luận, văn
bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.
- Đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò, nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển mới; tuyên truyền những kết quả,
thành tích trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các địa phương, các nhân tố
mới, điển hình tiên tiến; tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên
truyền trên trang thông tin điện tử, các tập san, bản tin... của cơ quan, đơn vị, đặc
biệt là tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và lộ trình xây dựng tỉnh
Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.
2. Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
- Cấp uỷ cơ sở phối hợp chuyên môn tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ
sung các cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế
khu vực nông thôn; xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn các địa phương,
đơn vị hoàn thành các nội dung tiêu chí xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
thuộc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị, ngành quản lý.
- Các cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao
động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được
giao, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, nhất là
các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới một cách có hiệu quả.
- Thường xuyên tổ chức và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP với nội dung thiết thực, hiệu quả,
bám sát nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, đỡ đầu
các xã, huyện trong củng cố, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
- Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chuỗi sản
phẩm, dịch vụ đạt chuẩn OCOP; nâng cao chất lượng, chiều sâu các khu dân cư
kiểu mẫu, vườn mẫu, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn
mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao và huyện
nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh được công nhận
“Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới”.
- Chú trọng nghiên cứu, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, mở rộng
liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp
tác để tiêu thụ sản phẩm của ngành nông nghiệp.
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3. Công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới
- Kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng nông thôn mới của các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đỡ đầu, tài trợ các xã xây
dựng nông thôn mới, nhất là các xã trong nhóm về đích năm 2022, 2023 và nhóm
các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhóm các xã đạt chuẩn nông thôn mới
kiểu mẫu.
- Cấp ủy các đơn vị chỉ đạo chuyên môn phối hợp chặt chẽ với địa phương
xây dựng kế hoạch, nội dung, lộ trình cụ thể giúp xã trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, hướng dẫn, tư vấn về phương pháp, cách làm; đồng thời khâu nối với các tổ
chức, đơn vị khác để giúp đỡ địa phương thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực.
4. Tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát
- Các cấp uỷ cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả
thực hiện. Gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu
trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xem đây là tiêu
chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của cấp ủy và từng cán
bộ, đảng viên.
- Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tiếp tục phối hợp với Văn phòng Điều phối
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh để kiểm tra, giám sát
đánh giá đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về kết quả thực hiện Nghị
quyết số 04 -NQ/TU.
5. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong xây dựng thôn mới
- Lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng chương trình, kế
hoạch thực hiện chương trình hành động; khâu nối, xây dựng chương trình phối
hợp với các địa phương, đơn vị để triển khai hoạt động hiệu quả.
- Tổ chức phong trào thi đua, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực
chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, đi đầu trong xây
dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, công sở văn minh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn đoàn thể cơ sở tổ chức kết nghĩa, giao lưu, động viên,
hỗ trợ xã do cơ quan, đơn vị đỡ đầu với khả năng và hình thức phù hợp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng và các tổ chức đoàn
thể trực thuộc Đảng ủy Khối trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường
công tác tham mưu, phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình này.
2. Phân công Văn phòng Đảng ủy Khối là cơ quan thường trực của Ban chỉ
đạo chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và các tổ chức
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đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ
chức thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
3. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối
căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình
hành động kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ
chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ của từng đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực
hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
(để b/c)
- Ban Chỉ đạo NTM tỉnh,
- Các ban Đảng, UBKT, VP Tỉnh uỷ,
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, (để p/h)
- Các ban Đảng, UBKT, VP ĐUK,
- Các đảng uỷ, chi bộ cơ sở,
- Các tổ chức đoàn thể trực thuộc ĐUK,
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ Khối,
- BBT Website Đảng bộ Khối, (để đăng tải)
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ Khối.
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