
 

 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu,  

vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ năm 2022 

 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tổ chức các các lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng khu dân cư NTM kiểu 

mẫu, vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ đảm bảo hiệu quả và chất lượng. 

- Sau khi được tập huấn học viên có thêm thông tin, cách làm hay từ đó có 

thể áp dụng tại từng khu dân cư, từng hộ gia đình để xây dựng thành công các khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.  

2. Yêu cầu: 

- Học viên tham gia lớp đào tạo đầy đủ, nghiêm túc, thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành, tuân thủ thông 

điệp 5K. 

- Các nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

- Sau khi tập huấn, các học viên có thể học tập được các nội dung phù hợp, 

thiết thực để áp dụng. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Nội dung: 

Tập huấn các hướng dẫn xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu; Bộ tiêu chí 

Khu dân cư NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 

31/7/2014 của UBND tỉnh (kèm Dự thảo bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu dự 

kiến cho giai đoạn tới), Bộ tiêu chí vườn mẫu theo Quyết định 59/2015/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh; Lập phương án- Dự toán xây dựng khu dân cư 

NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Giới thiệu, hướng dẫn một số chính sách liên quan đến 

khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loại cây 

ăn quả trong xây dựng vườn mẫu. 

2. Thành phần tham gia: 

- Đại diện lãnh đạo UBND, Cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới và 

chỉnh trang đô thị của các xã, thị trấn, bí thư, thôn trưởng các thôn, tổ dân phố 
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đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, các hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu năm 

2022 của 23 xã, thị trấn. 

- Số lớp: 03 lớp.  

- Số lượng học viên/lớp: 95 học viên. 

+ Lớp 1: Gồm các xã: Cẩm Lạc, Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc, Cẩm Trung, Cẩm Hà, 

Cẩm Minh, Cẩm Sơn.  

Thời gian tập huấn: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 26/02/2022. 

Địa điểm tập huấn: Hội trường UBND xã Cẩm Lạc. 

+ Lớp 2: Gồm các xã: Cẩm Vịnh, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm 

Quang, Yên Hòa, Cẩm Dương. 

Thời gian tập huấn: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 26/02/2022. 

Địa điểm tập huấn: Hội trường UBND xã Cẩm Thành. 

+ Lớp 3: Gồm các xã, thị trấn: Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng, Cẩm Dương, Cẩm 

Quan, Nam Phúc Thăng, Cẩm Nhượng, Thị trấn Cẩm Xuyên, Thị trấn Thiên Cầm. 

Thời gian tập huấn: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 27/02/2022. 

Địa điểm tập huấn: Hội trường liên cơ huyện Cẩm Xuyên. 

3. Giảng viên:  

- Cán bộ phụ trách xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu - Văn 

phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện, Phòng Nông nghiệp 

và PTNT; Hội làm vườn và Trang trại huyện. 

* Nguồn kinh phí:  Kinh phí tập huấn được trích từ nguồn kinh phí cấp cho 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện trong năm 2022 để tổ chức thực hiện. 

(Có dự toán chi tiết kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Văn phòng điều phối huyện 

- Căn cứ vào nguồn kinh phí được cấp, lập dự toán chi tiết các cuộc tập 

huấn. 

- Chủ trì chuẩn bị nội dung, tài liệu, kinh phí và điều kiện liên quan để tập 

huấn. 

 2. Trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn. 

- Thông báo các thành phần của xã: tạo điều kiện tốt để các đối tượng tập 

huấn được tham gia đầy đủ, đạt chất lượng. 



 

 

 - Sau khi tập huấn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nội dung xây 

dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn. 

 Trên đây là Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn xây dựng khu dân cư NTM kiểu 

mẫu, vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ năm 2022 của UBND huyện Cẩm xuyên, yêu 

cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- VPĐP NTM tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp&PNTN; 

- VPĐP NTM huyện 

- Hội Làm vườn và Trang trại huyện; 

- UBND các xã, thị trấn:  

- Lưu: VT, NTM. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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