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             Đức Thọ, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

  Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

    

Thực hiện Văn bản số 3721/UBND-NL4 ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc góp ý, đề xuất các nội dung về Đề án thí điểm “Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh 

đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”. Sau khi nghiên cứu dự thảo Đề 

án, UBND huyện Đức Thọ cơ bản thống nhất các nội dung đã xây dựng trong dự 

thảo Đề án. Để hoàn thiện Đề án, Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ kính đề nghị 

Ủy ban nhân dân, Tổ tham mưu soạn thảo Đề án tỉnh xem xét, bổ sung một số 

nội dung sau: 

1. Về định dạng văn bản, một số mục có tỷ lệ chữ bị dính liền nhau khá 

nhiều, đề nghị Tổ soạn thảo rà soát, chỉnh sửa lại định dạng văn bản của Đề án 

theo quy định. 

2. Ở phần mục II - phần Căn cứ thực hiện đề án: Nên bổ sung thêm một 

số văn bản quan trọng của tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM, OCOP, giảm nghèo bền vững...các văn bản khác để thực hiện Đề án. 

3. Trong mục Đặc điểm kinh tế ở PHẦN 2 chú tích tỷ lệ lao động trong 

khu vực nông - lâm - ngư nghiệp năm 2015 là 55,5%, năm 2019 là 43%. Tuy 

nhiên, ở phần đánh giá Tồn tại hạn chế, đưa ra số liệu tỷ lệ lao động trong khu 

vực nông – lâm - ngư nghiệp là 51,07% (không có chú thích năm nên dẫn đến số 

liệu không đồng nhất). 

4. Ở mục (2) Nhiệm vụ 2 – trang 54: Đẩy mạnh phát triển làng nghề, 

ngành nghề nông thôn, sản phẩm đặc sản gắn với Chương trình OCOP: Đề nghị 

cần nghiên cứu định hướng thị trường đầu đầu ra cho các sản phẩm OCOP của 

tỉnh nhà, giai đoạn 2021 – 2025 là giai đoạn đất nước ta mở cửa giai nhập các 

hiệp thương với thế giới….phải xây dựng một chuổi giá trị (từ sản xuất – bảo 

quản - chế biến và tiêu thụ) đặc biệt các sản phẩm OCOP có thế mạnh của tỉnh 

nhà ra với thế giới. (Bởi mục tiêu cụ thể đến năm 2025 toàn tỉnh có tối thiểu 300 

sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 20% sản 

phẩm 4 sao, 5% sản phẩm đạt chuẩn 5 sao).  

5. Ở PHẦN 4 - Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, nên xây dựng mục tiêu 

Có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 huyện đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu. 

6. Ở mục 2.4. Bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn, hình 

thành các vùng quê “Trù phú – An lành” 

Cần nghiên cứu các giải pháp cụ thể về phân loại và xử lý rác thải tại hộ 

gia đình đến khâu thu gom, vận chuyển rồi xử lý, nếu không có các giải pháp căn 

cơ cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng các năm tiếp theo thì gặp rất 



nhiều khó khăn trong công tác xử lý rác thải, phải xây dựng được ý thức người 

dân trong việc thực hiện và chấp hành theo quy định. Công tác tuyên truyền phân 

loại xử lý rác thải phải đi đôi với xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm 

vứt rác ra môi trường. 

Huyện Đức Thọ đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trung ương xây 

dựng Đề án thí điểm “Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025”.. 

Trên đây là một số ý kiến góp ý cho Đề án thí điểm “Xây dựng tỉnh Hà 

Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”, kính đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét để hoàn thiện Đề án./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT BCĐ xây dựng NTM huyện; 

- Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

- Lưu: VT-VPĐP. 

Gửi: VB giấy và Thư điện tử. 
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