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KẾ HOẠCH 

Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

 nông thôn mới năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 1424/SNN-KHTC ngày 22/7/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đôn đốc gửi Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, Sở Tài nguyên và 

Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là tập 

trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã nằm trong Kế hoạch tỉnh đối với xã xây dựng 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo quy 

định. Lấy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,... là lực lượng tham gia 

hướng dẫn, tập huấn tuyên truyền, vận động Nhân dân làm chủ thể. tiếp tục phát 

huy và nhân rộng các mô hình tổ, nhóm dân cư tự quản về bảo vệ môi trường tại 

thôn, bản; tăng cường các biện pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi 

trường sống tại khu vực nông thôn. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng thực tế tình hình thực hiện tiêu chí 

Môi trường theo Bộ tiêu chí quốc gia tại các xã xây dựng nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Kế hoạch của tỉnh. 

2.  Phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện chí môi 

trường đối với các xã xây dựng chuẩn nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế. 

3. Triển khai theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo đối với huyện được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân công phụ trách thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

4. Tổ chức phối hợp kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện tiêu chí môi 

trường tại các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu. 

5. Phối hợp kiểm tra, đánh giá và xác nhận mức độ hoàn thành tiêu chí 

Môi trường tại các xã xây dựng nông thôn mới; xã xây dựng nông thôn mới 

nâng cao; xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

6. Tiếp tục đôn đốc, giám sát, theo dõi việc duy trì thực hiện tiêu chí môi 

trường tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo nâng cao 

chất lượng tiêu chí môi trường đảm bảo thực chất và bền vững. 

7. Đôn đốc các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Xây 

dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp”; tăng cường thu hút các nguồn lực 

xã hội để đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, thôn 



2 

 

theo quy hoạch; thực hiện tốt các hương ước về bảo vệ môi trường tại cộng đồng 

dân cư; tiếp tục nhân rộng các mô hình tổ, nhóm tự quản vệ sinh môi trường; 

tăng cường các biện pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải tạo cảnh quan, môi 

trường trên địa bàn nông thôn. 

8. Tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cơ quan truyền thông, báo chí trên địa 

bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới. 

III. DỰ TOÁN NHU CẦU VỐN SỰ NGHIỆP 

Đề xuất nhu cầu chi cho công tác tập huấn, tuyên truyền thực hiện tiêu chí 

môi trường và kiểm tra, thẩm định thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 là 50 

triệu đồng/năm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Bảo vệ môi trường: Chủ trì tham mưu ban hành các văn bản 

chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các huyện, xã triển khai 

thực hiện tiêu chí 17 Môi trường và 18 Chất lượng môi trường sống tại xã xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng lĩnh vực nổi trội nhất về cảnh quan môi 

trường trong quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu chí 7 Môi trường và 

Tiêu chí 8 Chất lượng môi trường sống về huyện nông thôn mới. 

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện, 

đánh giá kết quả về công tác môi trường nông thôn. Chủ trì thẩm định các tiêu 

chí: Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm (các chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.6, 

17.7, 17.8, 17.11, 17.12) thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng 

cao. Tiêu chí 17: Môi trường (các chỉ tiêu 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 

17.12), Tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống (các chỉ tiêu 18.7, 18.8) 

thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Tiêu chí quy định xã 

nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội nhất về cảnh quan môi trường 

trong quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dẫn đẩy mạnh việc thực 

hiện bảo vệ môi trường nông thôn. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, BVMT; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Trực 

 


		2022-07-25T18:59:31+0700


		2022-07-26T08:39:10+0700


		2022-07-26T08:39:10+0700


		2022-07-26T08:39:10+0700




