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3. Nội dung và giải pháp thực hiện:
3.1. ðẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến linh hoạt bằng nhiều
hình thức từ huyện ñến xã, từ cán bộ ñến nhân dân ñể hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan
trọng của việc xây dựng nông thôn mới với quan ñiểm “Nhân dân thực hiện là chính,
cấp xã chỉ ñạo trực tiếp, Nhà nước hỗ trợ, hướng dẫn, thực hiện” ñể từ ñó xác ñịnh rõ
trách nhiệm, khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực tham gia của mọi cán bộ, ñảng viên
và nhân dân.
3.2. Tổ chức phát ñộng phong trào thi ñua sâu rộng trong các ñịa bàn dân cư,
ñồng thời gắn với Cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở
khu dân cư”.
3.3. ðài Truyền thanh - Truyền hình huyện tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nội
dung, phương pháp, cách làm, nêu ý kiến trao ñổi, phổ biến các mô hình tốt của các
ñịa phương ñể cán bộ, nhân dân và cộng ñồng hiểu rõ cách thức triển khai ñạt hiệu
quả, rút kinh nghiệm trong từng bước, từng khâu, tránh những thiếu sót.
3.4. Các xã tiếp tục rà soát, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu,
ñề xuất, bổ sung cho phù hợp với ñiều kiện thực tế và từng giai ñoạn; phân loại tiêu
chí ñã ñạt thì giữ vững và nâng chuẩn, chưa ñạt thì tập trung có giải pháp thực hiện
cho ñạt; chú ý thực hiện những tiêu chí không ñòi hỏi tốn nhiều kinh phí như: Văn
hóa xã hội, an ninh trật tự, hệ thống chính trị; tiêu chí cần vốn phải tập hợp lập danh
mục công trình ñầu tư, phân kỳ ñầu tư.
3.5. Tập trung ñẩy nhanh tiến ñộ thi công các công trình chuyển tiếp, giải ngân
vốn; ñồng thời bố trí lồng ghép tất cả nguồn vốn ñầu tư xây dựng công trình ngay từ
ñầu năm, phân vốn công trình nào dứt ñiểm công trình ñó, trong ñó ưu tiên cho xã về
ñích nông thôn mới, các tiêu chí cần vốn ñầu tư tư. Cần phân loại, công trình nào dân
góp, công trình nào Nhà nước hỗ trợ thì lập kế hoạch cụ thể công khai ñưa ra dân bàn
bạc quyết ñịnh thực hiện.
3.6. UBND huyện phân khai nguồn vốn, trong ñó cần tập trung ưu tiên cho 02
xã ñăng ký ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức tổ
chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả Nghị quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND, các ban HðND, các ñại biểu HðND huyện theo
chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường ñôn ñốc và giám sát việc thực hiện Nghị
quyết này.

