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CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

 về tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia  

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện 

                                                     ----- 

 

 Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong việc tổ chức triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn 

thành đúng tiến độ mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đảm bảo chất lượng và đúng theo 

quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức 

đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của 

chính quyền các cấp, đặc biệt phát huy tối đa sự tham gia, giám sát của các tổ chức 

chính trị - xã hội, của người dân địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến về nội dung của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tại 

cơ quan, đơn vị, địa phương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành 

động của cán bộ và nhân dân, đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng mục tiêu, đạt 

hiệu quả đã đề ra. 

 2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai các dự án tuân thủ các quy định 

của pháp luật về thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu, thi công các công trình. Triển 

khai đảm bảo tiến độ và kịp thời giải ngân nguồn vốn thuộc 03 Chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022 và các năm tiếp theo.  

 Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể, 

thống nhất trong toàn huyện về cách thức, quy trình triển khai các dự án quy mô 

nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được tổ chức thực hiện theo cơ chế đặc thù. Chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động hoàn thiện các thủ tục và triển khai dự án đầu tư 

xây dựng theo cơ chế đặc thù, phát huy sự tham gia của người dân trong quá trình 

thi công xây dựng, bảo trì công trình, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và 

tiến độ theo kế hoạch. 

 Chỉ đạo Phòng Dân tộc (phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới); Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (phụ trách Chương 
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trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương hướng dẫn, tổ chức thực hiện 03 Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn huyện đảm bảo đúng quy định pháp luật; hướng dẫn việc 

quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo theo quy định; theo dõi, tổng hợp và báo 

cáo kết quả giải ngân nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình khi có yêu cầu. 

Chỉ đạo Phòng Tài Chính - Kế hoạch tổng hợp, phân bổ nguồn kinh phí thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm, hằng năm đúng theo quy định; 

hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo theo quy định; theo dõi, tổng 

hợp và báo cáo kết quả giải ngân nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình 

khi có yêu cầu; phối hợp với các đơn vị phụ trách chương trình, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát việc giải ngân các nguồn vốn đảm bảo đúng mục 

đích, đối tượng và đúng quy định của pháp luật. 

 Việc lựa chọn hỗ trợ phát triển sản xuất tuân thủ đúng theo quy định của 

pháp luật. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo đủ 

điều kiện, gắn với thế mạnh trong phát triển nguồn nguyên liệu của huyện, đảm 

bảo sự tham gia của các tổ chức kinh tế và người dân trong vùng. Đối với việc 

triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trong lĩnh vực nông 

nghiệp phải lựa chọn đúng đối tượng, thực hiện đúng quy trình. Đảm bảo các đối 

tượng tham gia dự án được tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ 

thuật. Các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất cần tranh thủ tối đa sự tham gia của 

các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực để đảm bảo việc triển khai mang 

lại hiệu quả cao.   

  Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương đã được giao dự 

toán ngân sách thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng kế hoạch 

triển khai, lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và từ các 

chương trình, dự án khác được giao tại địa phương để thực hiện chương trình bảo 

đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Định kỳ hằng tháng Ủy ban nhân dân 

huyện báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư từ 

nguồn vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia với Ban Thường vụ Huyện ủy để 

xem xét, chỉ đạo kịp thời. 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công khai thông tin về 03 chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện với nội dung, hình thức phù hợp nhằm tạo 

đồng thuận của người dân, để người dân biết, cùng tham gia thực hiện và giám sát 

việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.  

4. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hằng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm 

tra, giám sát việc triển khai, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Dân vận Huyện ủy hướng dẫn việc triển khai quy 



 

 

3 

 

chế dân chủ ở cơ sở về các nội dung có liên quan đến việc triển khai  03 Chương 

trình mục tiêu quốc gia tại cơ sở.  

5. Hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, thường xuyên 

nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân trong việc thực hiện các chương trình  

mục tiêu quốc qua. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong việc triển 

khai các chương trình thì yêu cầu cơ quan thực hiện thi hành những biện pháp cần 

thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.  

 6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là tổ trưởng tổ công tác 

phụ trách các xã, thị trấn cùng với các thành viên của tổ có trách nhiệm đôn đốc 

đảng bộ các xã, thị trấn lãnh đạo hiệu quả việc tổ chức thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc khi triển khai 

thực hiện kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy các giải pháp để chỉ đạo, 

triển khai hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 

 7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công 

tác vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia 

chương trình; chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương thực 

hiện vai trò giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chính sách của 03 

chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn; huy động các nguồn lực 

ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn huyện thực hiện có hiệu quả, chất lượng. 

Chỉ thị này được quán triệt, phổ biến đến chi bộ. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Thường trực Huyện ủy, 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,  

- Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; UBND các xã, 

thị trấn, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 
 

 

 

 

 

 

 

Vương Ngọc Hà 
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