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Thiyc hin Chirong trInh MTQG xây diyng nông thôn mó'i nám 2020

I. MJC JJ!CH, YEU CAU
1. Mtic dIch
K hotch thirc hin Chucing trInh MTQG xây drng nông thôn mâi nàm
2020 là can cir dê các các phông, ban, ngành, doàn the và UBND các xà xây dirng
k hoach và to chrc thirc hin các nhirn vi xây dmg nông thôn mâi nàm 2020;
phát huy vai trô trách nhim cüa cà h thông chInh trj, tao s1r thông nhât trong nhn
thüc và hành dng, sr dông thun trong xà hi, phát huy tInh nàng dng, sang tao,
chü dng sir tham gia trirc tiêp cüa ngi.thi dan, khäc phiic khó khän dê thrc hin có
hiu qua Chuong trInh MTQG xây dimg nOng thôn mi trên dja bàn huyn.
2. Yêu cu
a. Các phông, ban, ngành, doàn th và UBND các xà xây drng k hoach ci th
thirc hin Chixong trInh mlic tiêu quôc gia (MTQG) xay drng nông thôn mth näm
2020 trong phm vi, linh virc, dja bàn quàn 1; dua chi tiêu xây dmg nông thôn
mâi vao chuong trinh cong tác, kê hoach phát triên kinh tê - xa hi näm 2020 cüa
don vj, dja phuong quail 1.
b. Các phông, ban, ngành, doàn th và UBND các xã t chüc thirc hin xây
drng nông thôn mcii dam bào hoan thành chi tiêu kê hoach cüa huyn giao; triên
khai dông b các giài pháp nhäm thirc hin hiu qua, ben vftng Chuang trInh xay
drng nOng thôn mi trong pham vi, lTnh v%rc, dja bàn quàn 1, không dê nçi d9ng
xây dirng co bàn trong xây drng nông thôn mói; uu tiên nguôn hrc, t.p trung chi
dao nhtng tiêu chI phân dâu dat chuân näm 2020, có khà nàng thüc day, tao sir
chuyên biên trong phát triên kinh té - xã hi cüa dja phuong.
II. Miic tiêu
1. Miic tiêu chung:
Xây drng nông thôn rni mt cách bn vt1ng, trng buc hoàn thin kt cu ha
tang kinh té - xã hi; co câu kinh tê và các hInh thirc to chirc san xuât hçp l, phát
triôn nông nghip theo huàng nâng cao gia trj hang hóa, tao lien ket chuôi giá trj,
gàn vâi phát triên cong nghip, djch vi; phát triên van hóa lam giàu bàn sac van
hóa dan tc; môi tri.img sinh thai duçc bâo v, an ninh tr.t tir duçic gifl vttng; di
song 4t chat và tinh than cüa ngu1i dan ngày càng di.rgc nâng cao.
2. Mic tiêu cii th
- Tip tVc ttp trung chi dao Chuang trInh xây dirng nông thOn mi trên dja bàn
huyn. Duy trI, giü vng 110 tiêu chI dà dat duc näm 2019; phn du dn cui
näm 2020 dat t1r 127 tiêu chI trâ len, trong do:
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+ Xä Triu Nguyen dt chun nông thôn mOi cui 11Am 2020 (Theo kit qua rà
soát dIn culi nám 2019 xd xd Triu Nguyen dgt 14/19 tiêu chI,)
+Có04xAdattirl0-l5tiêuchI(CácxàMôOdat14TC, BaLông15TC,A
Ngo 11 TC, A Bung 10 TC)
+ Không con xä dat dui 8 tiêu chi (Hu'&ng Hip, Dakrông, Ba Nang, Ta Long,
HicNghI, TàRytvàA Vao).
+ Ngoài các tiêu chI do xã dáng k và ducrc UBND huyçn giao, UBND các xâ
dáng kj them các tiêu chI dé to chic thzrc hiên.
(Phu lic 1 kern theo,)
- Hoàn thin xây drng d an nông thôn mâi tai 71 thôn trên dja bàn toàn
huyn.
III. NQI DUNG THIXC HIN
1. Kiin toàn b may
Thithng xuyên kin toàn VAn phOng diu phM cp huyn theo dung Quyt djnh
s 1920/QD-TTg ngày 05/10/20 16 cUa Thu tuàng ChInh phü ye quy djnh chirc
nAng, nhim v11, quyên han, to chic b may và biên chê cüa Van phOng driêu phôi
nông thôn mâi cap huyn, dam bão cong tác tham mixu, giüp vic cho Ban chi dao
dat hiu qua cao.
2. Thông tin, tuyên truyn v xây drng nông thôn mói
Tp trung dy manh thông tin, tuyên truyn nhüng ni dung chInh sau:
a. Các chü trucing, du&ng li cüa Dãng, chInh sách, pháp lut mâi cüa Nhà
nurc trong linh virc xây drng nông thôn mth; các vAn bàn, hiiàng dan cüa Ban chi
dao và các b, ban, ngành Trung ixong; các vAn bàn cüa Ban chi dao các Chiwng
trInh mijc tiêu quôc gia tinh, huyn, các sâ, ban, ngành, Mt trn to quôc va các
doàn the tinh, huyn lien quan den Chiwng trinh xay dirng nông thôn mdi.
b. K& qua thrc hin phong trào thi dua chung süc xây dmg nông thôn mdi,
xây dirng nOng thôn mâi gAn lien vi tái co câu ngành nông nghip, gop phân thüc
day và ciii the hóa cOng nghip boa, hin dai hóa nOng nghip, nông thôn; gAn xây
dirng nOng thôn mâi vOi qua trinh do thj hóa và tmg brnic thIch irng vói biên dôi
khI hu.
c. Tuyên truyn v nhung thành qua dat diiqc, nhUng bài hQc kinh nghim rut
ra tir thirc té triên khai xây dirng nông thôn mi trong thai gian vra qua; dng th?i
tuyên truyên ye miic tiêu, ni dung, giâi pháp và tO chüc thirc hin Chuong trInh
mic tiêu quOc gia xây dçmg nông thôn mâi nAm 2020.
d. Tuyen truyn nMng guong din hInh tiên tin, guong nguôi t6t vic t& va
mO hinh san xuât tiêu biêu trong xây dirng nông thôn mOi; nhüng sang kin và mO
hInh tiêu biêu ye giU gin và bão v môi trung ... ; kp thai phân ánh nhUng khó
khän, vi.ràng mac VA nhu-ng bAt cap, tOn tai trong quA trinh trin khai thrc hien
Chucxng trInh xAy dmg nông thôn mài a cac xA trong huyn.
3. Bi dtrö'ng, tp hun v xây diyng nông thôn m&i

Tang ciing cong tác bôi duô'ng, tp hun dé nâng cao hn nüa näng 1?c to
chirc thirc hin xây dirng nông thôn mi cho can b các cap; dc bit m& rng bôi
duOng, tp huân cho các dôi tiiçing là can b cap thôn, lành dao cac doanh nghip
nhó, hçip tác xà; To hqp tác, tang ci.thng cOng tác bôi duO'ng, tp huân thông qua to
chirc tham quan h9c tp kinh nghim ye xây dimg nông thôn mi nhftng nai có
phong trào xây dirng nOng thôn mói phát triên và dat nhiêu kêt qua cao.
4. K hoch thirc hin các tiêu chI nông thôn mi
a. Rà soát, b sung quy hoach xây drng nông thôn mOi
Tip t1ic thirc hin vic cm mc chi giâi các cong trInh ha tang trên thirc dja
và quãn l môc giâi theo quy hoach duc duyt; cam mOc giói tai các khu virc
nhu: các du?ing triic chInh cüa xä, thôn các dung dir kiên cãi tao, ma rng hoc
xay drng mOi, các tuyên duäng có nhiêu nhà a, cong trInh cOng cong, djch vi...
b. Ha thng kinh t - xã hi
- Phát trin giao thông nOng thôn: Tip tiic tp trung ngun hrc du tu phát
trin h thông giao thông nông thôn tao dng hrc thUc day kinh tê - xâ hi a khu
v1rc nông thôn phát triên, tao sir gall kêt, lien hoàn, thông suôt vOi các khu virc, vai
h thng giao thông cUa tinh và quôc gia, dc bit két nôi tOi các vüng san xuât, tao
thutn li cho vic 4n chuyên hang hóa tOi thj truang tiêu thy san phâm; dáp üng
duçic sy nghip cong nghip hoá, hin dai hoá nông nghip, nOng thOn.
- Phát trin h thng thUy lvi: TIch eye chi dao tip tyc nâng cap, thuang
xuyen nao vet các tuyên kênh ách tàc, ir dçng nhäm sü dyng hiu qua nguOn nuàc
tü các cOng trInh thüy lvi, dam bào din tIch dat san xuât nOng nghip dugc tuai
tiêu chü dng dat trên 90% và có khã näng üng biên phông chOng thiên tai tai chO
trong truang hqp xây ra nhUng biên dng bat thu&ng cüa thai tiét; duy trI 12/12 xä
dat chuân và nang cao chat luqng tiêu chI sO 3 ye Thüy 1i.
- H thng din nOng thOn: Tip tyc d.0 tu xây dyng mai, cãi tao, nâng cp h
thông din nông thOn theo tieu chuân k' thut cüa ngành din, dam bào nâng cao
chat 1ung din näng; tiêp tyc ma rng dâu tu luai din tOi nhüng khu, cym san
xuât nOng nghip & nOng thOn; tang cu&ng cong tác kiem tra, giám sat khOng dé
phát sinh them diem vi pham hành lang 1uai din; tIch eye giãi quyet các diem vi
phm hành lang lixâi din theo quy djnh, dam bâo hài hôa 1i Ich cüa nguai a
dyngdin và ben cung irng din näng; nam 2020 dam bâol2/12 xâ giü vüng tiêu
chI so 4 ye Din nOng thOn.
- Ci sa vat chat truang hpc: Tip tyc du tu c sa 4t cht các trtthng bce trên
dja bàn huyn, tao diêu kiên thuân loi cho viêc day và hçc cüa các tru&ng hçc;
phân dâu näm 2020, duy trI 02 xã dã dat, có them 02 xã (Triu Nguyen yà Mo O)
hoàn thành tieu chI sO 5 ye Truang hçc.
- C sa 4t cht van hóa: Tang cuang du tu xây dyng co sa vt cht van hóa
de phyc vy nhu câu sinh hoat van hóa cüa nhan dan; truóc mit, tp trung du tu
cho nhUng thôn chua có diem sinh hoat van hóa cong dng, các nhà van hóa di.igc
xay dyng lâu nam dã xuông cap can duc nâng cp, sira cha; b sung them cac
trang thiet bj phyc vy cho các hoat dng van hóa tai dja phuang; trin khai xay
dyng quy hoach cac diem vui chi, giãi trI và th thao cho thanh thiu nhi, nguai

cao tui; phtn du ht nAm 2020, duy trI 2 xã da dat ducic, phn du Co 3 xä (Triu
Nguyen, Ba LOng, Dakrông) hoàn thành tiêu chI so 6 ye Co s& vt chat van hóa.
- Ha tang thuong mai nông thôn: Can cir quy hoach phát trin ha tang thuong
mai nông thôn trên dja bàn huyn dã ducic phé duyt, UBND các xã rà soát, xây
dimg mang luâi giao thông và các cong trInh kêt câu ha tang khác trên dja bàn
nông thôn. Di vth diem ch t%r phát, không theo quy hoach, các xã phâi tiên hành
dánh giá nêu thây hiu qua, can thiêt thI bô sung dua vào quy hoach và cO ké hoach
du tu nâng cap dam bão dat các tiêu chuân k thut theo quy djnh; nêu không hiu
qua thI can có bin pháp giài tOa; phân dâu hêt näm 2020, duy trI 3 xâ dâ dat duc,
phn dâu có 4 xâ (Triu Nguyen, Ta Long, A Vao, A Bung) hoàn thành tiêu chI sO
ye Co s ha tang thuong mai.
- Co s& ha thng Thông tin và Truyn thông: Ben canh tp trung ngun hrc duc
h trg dê dâu tr, thI phài kêu gçi tao diêu kin cho các doanh nghip buu chInh,
vin thông ma rng dâu tu các hoat dng kinh doanh trén dja bàn nông thôn; day
manh phát triên irng dung cong ngh thông tin, xây dirng CáC Co 5Ô dt lieu phiic v11
nhu câu tra ciru cüa nguai dan; day manh 1rng diing rng rài Cong ngh thông tin
trong hoat dng cüa CáC CO quan nhà flUÔC trên dja bàn huyn; cung cap thông tin,
djch vi COng trirc tuyên m1rc d cao cho nguai dan và doanh nghip, lam Cho hoat
dng cüa CO quan nhà nuâc minh bach hon, phiic vçt nguai dan và doanh nghip tot
hcin; phân dâu den cuoi näm 2020, CO 12/12 xã hoàn thành tiêu chI so 8 ye Thông
tin và Truyên thông.
C. V kinh t và t chüc san xuât
- Dy manh trin khai thrc hin D an khuyn khIch tICh ti rung d.t, cho thuê
dat dê san xuât hang hóa tQp trung quy mO lan; thi diem xây dirng vüng nông
nghip st'r dung COng ngh cao, saCh nhàm thüC day phát triên nông nghip hang
hóa; tang cix&ng tuyén truyên, 4n dng nOng dan gop rung dê tICh tii rung dat,
gop von dê phát triên san xuat nông nghip t.p trung, rng diving cOng ngh cao; xây
drng và phát triên mô hInh "Cánh dông lien ket san xuât", vüng san xuât chuyên
canh, tp trung, quy mô lón; day manh lien ket san xuât theo chui giá trj, thu
dng san xuât và tiêu thii san pham thông qua hqp dông ngay dâu vii.
- Dy manh irng diing khoa h9c k' thut phitc vi phát trin nOng nghip, nOng
thOn; nghiên ci'u chçn tao các giông Cay, con mâi cO nãng suât, cht luqng và giá
trj gia tang cao phü hçip vOi djnh hu&ng phát triên cüa tinh, huyn; dy manh 1rng
ding cong ngh vào san xuât nOng nghip; chü tr9ng phát trien cOng nghip phiic
vit dja bàn nông thôn, truâc hêt là cOng nghip so che, bão quãn nOng san; chuyn
giao các tiên b khoa h9c cOng ngh trong nOng nghip, nht là cong ngh ging,
bào quãn, chê bien nOng san, tao buOc dt phá v nàng sut, cht luqng san phm.
- Rà soát, b sung xây dimg mô hInh san xu.t cO hiu qua cao tao dng hrc
mói cho phát trien nOng nghip, nOng thOn phiic vii tái co cu ngành nOng nghip,
thüc day xây dmg nông thôn mâi, nhi.r: các chinh sách v phát trin ging, quy
trInh san xuât, thâm canh, khuyên khIch, h tr doanh nghip du tu vào nông
nghip, nOng thOn, ho tr dâu tu kt cu ha tang nOng nghip nOng thOn, nht là h

th6ng giao thông - thüy lcd ni dng sau dn thüa di rung; tang cung nAng 1irc
rng phó vOi biên dôi khI hu, phông chông thiên tai, djch bnh...
- Tang cu&ng cong tác xüc tin thuong mai, quâng bá các nông san cüa huyn
trên các phucrng tin thông tin dai chüng, giOi thiu các mô hInh san xuât hiu qua,
tjch C%TC thâm nhp thj tnr?mg mâi trong và ngoài tinh cho các nông san có lçii the,
th manh cüa huyn; tiêp tic duy trI và phát triên các than hiu hang hóa tp the
d ducic bão h, dng thai phi hçp h trçi, xay drng nhân hiu hang hóa tp the
mâi cho mt s nông san cüa huyn.
- TQp trung lânh dao, chi dao tip tic dy manh t chlrc iai san xut theo chi
dto cüa Trung i.rong và cüa tinh; day manh dôi mi và phát triên các hqp tác xã
nông nghip theo hung tO chlrc san xuât nông san hang hóa quy mô lrn, an toàn,
chit luvng gn vâi ché biên và tiêu thii; day manh phát triên mO hInh mOi xã mt
san phm dira trén nhüng lçii the, the manh mOi dja phisang; thirc hin chuyên
manh lao dng nông nghip sang các lTnh virc cOng nghip, djch vi vàngành nghê
nông thôn, gop phn tang näng suât lao dng 6 nông thôn; phân dâu den cuôi nàm
2020 có 2 xä (Triu Nguyen và Ba Lông) dat tiêu chI to chüc san xuât.
d. Van hóa - Xä hi - Môi tru&ng
- Nâng cao chat luqng phong trào "Toàn dan doàn k& xây dirng di sang van
boa" tii huyn dn xâ, tr9ng tam là phong trào xây dimg gia dInh van hóa, lang van
hóa, thirc hin np sng van minh trong vic cuâi, vic tang và l hi. Triên khai
thirc hin bInh xét Va Cong nhn các danh hiu van hóa theo dung trInh t1r, thu tyc
quy djnh. Tiêp tçic day manh to chlrc các hoat dng van hóa, van ngh, the dc, the
thao, gop phân nâng cao d?yi sOng tinh than cüa nguYi dan nông thôn; näm 2020,
duy trI 12/12 xã dat tiêu chI so 16 ye Van hóa.
- Di m9i t chlrc b may, cci ch boat dng, phát trin ngun nhan 1irc d
nâng cao näng hrc cung 1mg và chat luqng djch vi cüa mang hxi y tê co s trên
dja bàn huyn; bào dam cung 1mg day dli các djch vçi cham soc sIre khOe ban dâu,
khám, chüa bnh cho nguôi dan, cung 1mg djch vii theo huIrng toàn din, lien tiic;
phOi hqp tot gifla các Co sâ y tê tren dja bàn, gop phân giàm qua tãi cho các bh
vin tuyên tren, bào dam Cong bang, hiu qua trong cong tác bão v, chäm soc và
nâng cao sIre khOe nhân dan, dc bit tré em dithi 5 tuôi; phân dâu het nam 2020,có
10/12 xA (trt'r xâ A Vao và Ba Nang) dat tieu chI 15 ye Y te.
- TIch crc tuyên truyn, 4n dng ngi.thi dan, các co sâ san xut, các h kinh
doanh, cãi tao môi tnr&ng, càth quan nông thOn xanh - sach - dçp; dy manh trin
khai vic thirc hin phân loai rae thai kêt hçip xIr l rác thai hru co lam phân vi
sinh tai h gia dInh; thành 1tp tO hqp tác thu gom, vQtn chuyên, xli 1 rác thai hang
tuan Va các mO hInh mId ye bão v môi tru'äng; nâng cao chat hrcing hoat dng cüa
eác tO di v sinh mOi trung tir quãn; to chlrc rà soát, phan loai các co sIr trong
lang nghe theo loai hInh san xuat và tiem an gay ô nhim mOi tnrIrng.
- Tang cixng cOng the kim tra, giám sat; xli l nghiem, kiën quy& các hành vi
vi pham pháp lut ye bao v môi trung nhât là hành vi xà thai nixIrc thai không dat
quy chuan k5 thu.t ye mOi truIng vào nguOn mile; phOi hçip cht chê giüa cOng
tác kiem tra, thanh tra cüa co quan quàn l nba mile ye báo v môi truIng vIm boat

dng du tranh phông chng ti phm môi tru?mg cüa hrc lucing cânh sat môi
truô'ng; nàm 2020 duy trI x Triu Nguyen và phân dâu them 02 xã (Mo 0 và Ba
Lông) ca ban dt tiêu chI so 17 ye Môi trung và An toàn thirc phâm...
e. H thong chInh trl
- Tp trung dào tto, bi duO'ng can b xã dt chun; duy trI và phát huy có hiu
qua hott dng cüa các to chirc trong h thông chInh trj co s&. Tang cithng tuyên
truyn, h trçY và giüp di nguii dan tiêp cn pháp 1ut, thirc thi quyên, nghia v
cong dan, bâo v các quyên và lçii Ich hçip pháp chInh dáng; thirc hin bInh däng
giâi và phông chông bo lirc gia dInh; bão v nhüng ngithi dê ton thi.rcing trong xã
hi. Näm 2020 duy trI 02 xä (Triu Nguyen và Ba Lông) và phân dâu them 02 xã
(Ba Nang, A Bung) dtt chuân tiêu chI 18 H thông chInh trj và tiêp can pháp luat.
- Tang cixäng cong tác tuyên truyn, giáo dc qu& phông, an ninh ti khu virc
nông thôn theo các hInh thirc phü hçp vói tirng dja phrnmg. Van dng nhân dan
tIch circ tham gia phông ngi'ra, phát hin, dâu tranh trân áp các loai ti phm, giü
vU'ng an ninh, tr.t tir xä hi; dam bão anninh, trat t%r an toàn xa hi tai khu vuc
nông thôn. Näm 2020 duy trI 5 xä (Mo 0, Triu Nguyen, Ba Lông, Ba Nang, A
Vao) phân dâu them 3 xã (Hithng Hip, Ta Riit, A Ngo) hoàn thành tiêu chI 19
Quôc phông và an ninh.
IV. KINH PHI THIXC HIN
1. Tng nhu cu vn d thirc hin cho các lTnh virc cüa Chrnmg trInh MTQG
xây dimg nông thôn mói näm 2020: 156.869,056 triu dông.
2. Ngun vn huy dng các ngun 1'ijc
- Vn ngân sách nhà nuic:
153.401,056 triudng
+ Ngun vn d.0 tii phát trin:
133.932,056 triu dng
+ Nguôn von s1r nghip:
19.469 triu dng
- Ngun dóng gop cüa dan:
3.468 triu dng
V. GIAI PHAP THU'C HIN
1. Cétp üy, chInh quyn các c.p tang cu&ng cong tác lath dao, chi dao quyt
1it ngay tü dâu näm; dOn doe các xã,m thôn thrc hin các tiêu chI theo 1 trInh k
hoach; to chirc dánh giá các tieu chI theo quy djnh.
2. Dy mtnh da dng hóa và cãi tin hInh thi'rc nâng cao chit luçmg cOng tác
tuyên truyên ye Chixcmg trInh MTQG xây d%rng nông thôn mâi tao thành mt
phong trào rng khàp, thu hut dugc sir tham gia dOng dào, nhit tInh cüa các tng
lap nhân dan, s1r gop sirc cüa các to chic chInh tn; thu&ng xuyên cp nhat, dua tin
ye các mO hInh, diên hInh tien tiên, sang kiên và kinh nghim hay ye xây drng
nông thôn mâi trên các phuang tin thông tin dai chüng d ph bin và nhân rng.
Tiêp tiic day manh phong trào thi dna "Quãng Trj chung süc xây dmg nông thOn
mai giai doan 20 16-2020"; cuc van dng "Toàn dan doàn k& xây d%rng nông thOn
m&i, do thj yàn minh", phong trào "Xây dirng gia dInh 5 không 3 sch". Nâng cao
yai trô, trách thim cap üy, chInh quyen các cap, nht là vai trô ngi.rai dng du
trong xây dmg nOng thOn mai.

3. Tp trung ngun 1irc cho các xà trong 1 trInh k hoach dt chu.n nông thôn
mOi näm 2020; day nhanh tiên d thi cong các cong trInh trên dja bàn.
4. Tip tVc trin khai thrc hin các chinh sách phát trin san xut; xây dirng
các mô hInh, dir an lien kêt san xuât theo chuôi giá tn; tto diêu kin cho các hcip
tác xà, to hqp tác, doanh nghip... dâu tu vao nông nghip, nông thôn. Triên khai,
thirc hin tái Co câu ngành nông nghip theo hithng nâng cao giá trj gia tang và
phát triên ben vng.
5. Tp trung chi dto thirc hin D an "rni xã, phu&ng mt san phm", phát
triên manh các mô hInh, dir an lien kêt san xuât vâi các cong ty, doanh nghip theo
chui giá trj gall san xuât vâi tiêu thii san phâm nông san.
6. Tip t1ic chi dao nâng cao s hxçng, chit liiçing các tiêu chI xây drng nông
thôn mOi; quan tam chi dto cãi thin mOi truô'ng, phát triên giáo dc, y té, dam bào
an ninh trtt t1r, an toàn xã hOi.
7. CUng cô h thng t chirc quán l, chi dto các c.p nh&m dáp 1rng yeu c.0
trong triên khai hiu qua xây dimg nông thôn mâi trên dja bàn huyn. Tang ci.rèng
cong tác phôi hqp giüa Phàng, ban, ngành và dja phuong trong thirc hin xây drng
nông thôn mdi.
8. To chüc dào tao, phi hgp tp hu.n cho can b lam cong tác xây dirng nông
thôn mi ti'1 cap huyn den xã, trên ni dung, tài lieu dào tao, tp huân cüa B
Nông nghip và PTNT và cüa tinh; phân dâu nâng cao näng lirc, trInh d cüa can
b lam cOng tác xây dmg nông thôn mOi cüa cap huyn và cap xä.
9. Thành viên Ban Chi dao các Chuong trInh MTQG cUa huyn và xâ; Thu
tru&ng các Phông, ban, ngành, don vj duçyc giao giüp &c các xâ và phii trách các
tiêu chI tang cuô'ng cong tác kiêm tra, kjp thai chi dao, h1thng dan tháo g khó
khan, vuàng mac trong vic thc hin xây dirng nông thôn mdii; dông thM dánh giá
kêt qua thiic hin gän vâi trách nhim cüa ngành, don vj, can b phii trách tiêu chI
theo tnách nhim cüa ngui dirng dâu và cap phó ngui dmg dâu theo quy djnh.
VI. TO CHtC THIJ'C HIN
1. Di vói các Phông, ban, ngành; thành viên Ban chi do huyn
1.1. Các phông, ban, ngành; thânh viên Ban Clii dgo thirc hin các Chu'cxng
trinh MTQG huyçn
- Các phông, ban, ngành, don vj ducic giao huàng dan, thm djnh các tiêu chI
xây d%rng nông thOn mâi tai xã có trách nhim chi dao, theo dôi, hithng dan và tO
chüc thâm djnh, dánh giá mirc d dat tieu chI nOng thOn mi theo phân cOng tai
Quyêt djnh 241/QD-BCD ngày 04/12/20 17 cUa UBND huyn.
- Thirc hin các thim v1i theo các van bàn chi dao cüa Ban Chi dao huyn,
UBND huyn và quy ché hoat dng cüa Ban Chi dao huyn, co che quãn l thirc
hin các Chuong trInh MTQG và các van bàn lien quan khác.
- Tip tVc tuyên truyn, phát dng và thirc hin các phong tnào v xây dmg
nông thOn mOi trong cci quan, don vj.
1.2. Phông Tài chInh — KI hogch chi tn: Tham mini cho UBND huyn lông
ghép các nguôn von d dâu tu thirc hin Chuong trInh nOng thOn mOi nàm 2020;

Huàng din, kim tra, giám sat vic quãn l, sir dung và quyt toán kinh phi thirc
hin Chi.rcmg trinh MTQG xây dimg nông thôn mth.
1.3. Phông Nóng nghip và PTNT chz Sri:
- HiiOng dn thirc hin ni dung phát trin san xu.t lien kt theo chui giá trj
gn san xuât vâi tiêu th san phâm dam bão hiu qua, kjp thai.
- Rà soát, hurng dn d thirc hin Thông tu s 05/201 7/TT-BNNPTNT ngày
01/3/2017 cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn huàng dan mt so ni dung
thirc hin Chuang trInh miic tiêu quôc gia xay dirng nông thôn mâi giai doan 2016
- 2020.
1.4. D nghj Uy ban Mt trn Td quc Vit Nam tinh và các td ch&c thành
viên xây d%rng chuang trInh, ké hotch tuyên truyên lông ghép ni dung ye xay
dirng nông thôn mâi; tIch circ hu&ng i'rng, tham gia xây drng nông thôn mâi, nhäm
thüc day và thirc hin hiu qua, thäng lçii phong trào thi dua "Quãng Trj chung süc
xây dirng nông thôn mOi" gän vOi cuc v.n dng "Toàn dan doàn kêt xây drng
nông thôn mOi, do thj van minh". Mt tr.n To quôc huyn hithng dan cci sâ thirc
hin tot vic lay kiên s1r hài lông cüa nguai dan trong qua trInh xét cOng nhn xã
dat chun nông thôn mâi dam bâo thrc chat, khách quan.
1.5. Trung tam van hóa thông tin the' diic the' thao huyn: Tang thôi luqng
tuyên truyên, sO hxçing tin, bài... ye tInh hInh triên khai xây dimg nOng thôn mâi,
các phong trào thi dua xây dirng nông thôn mOi và các guang diên hInh trong xây
dirng nông thôn mâi.
1.6. Van phông Die'u phe'i Xáy dtng nông thôn mài.
- Chü trI, phi hqp vâi các ngành, các cp tham mutt cho Ban Chi dao huyn,
UBND huyn to chirc triên khai các ni dung hoat dng cüa Chuong trInh MTQG
xây dirng nông thôn mOi; PhOi hçip kiêm tra nguôn von thirc hin Chuong trInh
MTQG xây dirng nOng thôn mâi näm 2020.
- Thirc hin t& cOng tác kim tra, don d6c tin d thirc hin k hoach nay cüa
các phông, ban, ngành, UBND cac xâ trong qua trInh tO chüc thirc hin và tong
hqp báo cao Ban Chi dao tinh, Van phông Diêu phôi nông thôn mâi tinh, Ban chi
dao huyn, UBND huyn theo quy djnh.
- Theo dOi, kimtra, dOn dc vic trin khai thrc hin và tng hcip báo cáo
djnh k' ye tiên d, kêt qua thirc hin xã dat chuân nOng thôn mâi nàm 2020, tin
d thirc hin cac ni dung xây drng nông thôn mOi theo quy djnh.
2. U5 ban nhân dan các xa
- T.p trung d.y nhanh vic thirc hin 19 tiêu chi, 49 chi tiêu xây dicng nông
thôn mcci tai các xâ. Tuyên truyên den mi tang 1&p nhân dan, các t chüc, doanh
nghip tIch c1ic tham gia, hithng mg chuong trInh xây drng nOng thôn mth theo
các hInh thic thiêt thirc, hiu qua.
- D6i vâi 07 xä dat duOi 8 tieu chi và xä Triu Nguyen trong 1 trInh dat chun
nông thôn mói näm 2020, UBND các xâ tp trung chi dao hoàn thanh các ni dung
cong vic theo k hoach chi tit, d.0 tu các ngun hrc, d.y nhanh tin d thirc hin
theo 1 trInh k hoach; thuang xuyen kim tra, dOn dc t chüc thirc hin, kjp thai

tháo g các vithng mac, khó khàn d dam bâo dat k hoach 11am 2020; chü dng
phôi hqp vâi các phông, ban, ngành ph trách tiêu chI, dánh giá, thâm tra các chi
tiêu, tiêu chI dam bâo dung theo quy djnh.
- Chip hành nghiêm tue ch d báo cáo chng trInh MTQG xây drng nông
thôn mi theo quy djnh. Tang cu&ng don doe tiên d thrc hin các ni dung xây
drng nông thôn mâi, tong hqp báo cáo Ban Chi dao huyn, UBND huyn (qua
Van phông Diêu phôi Xây drng nông thôn mâi huyn).
- Tang cu&ng cOng tác kim tra, dOn dc, huâng dn và giüp d, xác djnh rO l
trInh thirc hin dôi vâi tmg tiêu chI, giãi pháp thirc hin tiêu chI dàng k hoàn
thành närn 2020 và dê ,ra các giái pháp cii the thirc hin nhóm tiêu chI thu nhp, h
nghèo, to chuc san xuât, môi trung và an toàn thirc phâm; thiic day san xuât phát
triên, day nhanh tiên d xây dirng các cong trInh dâ duçic bô tn von; thc hin
nghiêm tue các chi tiêu, tiêu chI can It kinh phi ixu tiên lam truâc.
- Phi hçip vOi Mt tr.n t quc xã v kt qua ly kin sir hài lông cüa ngithi
dan trên dja bàn xâ, thôn dôi vâi vic cong nhn xã, thôn dat nông thôn mâi.
3. Ch d thông tin, báo cáo
- Djnh k5' 6 tháng, 9 tháng và cu& näm báo cáo kt qua trin khai thirc hin
chucmg trInh cho Huyn üy, HDND, UBND huyn, BCD huyn dê näm bat, triên
khai chi dao, lânh dao.
- Giao trách nhim cho Van phông Diu phi nông thôn mth huyn, Co quan
thu&ng trrc cUa Ban chi dao huyn giüp BCD huyn theo dôi, don dOe vic thirc
hin kê hoach, tOng hçip tInh hInh và báo cáo Huyn üy, HDND, UBND huyn,
BCD tinh theo dung quy djnh.
Trên day là K hoach trin khai thirc hin Chixo'ng trInh MTQG xây dirng nông
thôn mâi huyn DakrOng näm 2020, yêu câu Thu tru&ng các phông, ban, ngành,
don vj lien quan; ChU tjch UBND các xâ nghiêm tue to chüc thirc hin./.
NoinhIn:

- Van phOng Diêu phôi NTM tinh;
- CT, các PCT UBND huyn
- Phàng NN&PTNT huyn;
- Phông Tài ehInh - KH huyn;
- CVP, PVP;
- Luu: VT, CVNN.
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(ihi chu:
•Näm 2020, s lieu có sii diu chinh do x Hãi Phüc dà sap nhp vth xä Ba Lông (giàm I xã so vOi näm 2019)
•K hiéu chft X in dm th hiên tiêu chI dat chun n 2019; s 20 biu thi các TC xa dang k va huyn chun vào näm 2020; XPD là tiêu chi xâ dang
kthêm.
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