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Quthng Trj, ngày ,p tháng 5 nàm 2020

V/v dy manh thuc hin hoàn
thành mic tiêuxáy dmg nông
thôn m6i den näm 2020

Dc 1p - Tw do - Hanh phüc

KInh gui:
- Các S, ban, ngành cap tinh;
- Van phông Diêu phôi nông thôn m&i tinh;
- UBND các huyn, thj xã.

Thrc hin Nghj quy& s 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 cüa Tinh üy v dy
mnh tái ca cu ngành nông nghip gn vâi thirc hin Chuccng trInh MTQG xây
dirng nông thôn mOi giai doan 20 17-2020, d dam bão miic tiêu cüa tinh v xây
drng nông thôn mui dn näm 2020; UBND tinh yêu cu các So, ban, ngánh cAp
tinh, UBND các huyn, thj xä tp trung chi dao triên khai các ni dung sau:
I. Tp trung chi dio só'm hoàn thãnh myc tiêu gial don 2016-2020
1. Dti vri myc tiêu xa cit chuãn nông thôn mói
Miic tiêu Nghj quyt s 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 cüa Tinh üy dA dê ra
là phAn dAu dn näm 2020 toàn tinh có ttr 50-50% s6 xä dat chuAn nông thôn
mOi. Hin nay, sau khi sap nhp xã, Quâng Trj có 101 xã thuc phm vi thirc
hin xây drng nông thôn mOi, trong do có 49/101 xâ dã dat chuAn (gm 41 xã
thuc din không sap nhp, 8 xâ hInh thành mOi trên Ca sO sap nhp 02 xâ dâ dat
chuAn, chim t l 48,5%). Näm 2020, Co 11 xà dang k' dat chuAn, gm Vinh
Ha, Vinh Thai, Trung San, Trung Giang, Gio Vit, Triu HOa, Triu Ai, Triu
Tài, Hãi Quy, Hãi Hung, Triu Nguyen.
Trên ca sO ngun kinh phi xây dmg nông thôn mOi näm 2020 d di.rçic
UBND tinh phân b tai Quyt djnh s 3770/QD-UBND và Quyt djnh s
377 1/QD-UBND ngày 31/12/2020; UBND tinh giao các dan vj, dja phuong lien
quan khAn trt.rang thirc hin các cong vic sau:
- UBND cac huyn tp trung chi do các xã däng k9 dat chuAn nông thôn
mOi näm 2020 dAy nhanh vic hoàn thin các tiêu chI nông thôn m&i. Huy dng
mçi ngun 1irc, 1ng ghép ngun vn d thirc hin hoàn thành các dir an và giãi
ngân dung tin d. Trong do, lixu ' vic phAn dAu dt chuAn nông thôn phài thirc
chAt, không chy theo thành tIch, dam bâo dixgc sir hài lông cüa ngu&i dan v
kt qua xây dimg nông thôn mOi tai dja phuang;
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- UBND huyn Dakrông tip tiic chi do các Phông, ban cüa huyn rà soát
hin trang, hisng dn h tr xâ Triu Nguyen thirc hin hoàn thin 19 tiêu chI;
các S, ngành cp tinh tip tc ixu tiên h tr xã Triu Nguyen dat chu.n nông
thôn m6i d dam bâo mc tiêu huyn Dakrông Co 1 xâ dat chun nông thôn mói
näm 2020;
- Các xã dâ
nhãp dmi vj hânh chInh khn trticnig thirc hin K hoach
s 7521KH-UBND ngây 02/3/2020 cüa UBND tinh v xét, cong nhn xâ dat
chuAn nông thôn mOi di vi các xã sau khi sp xp don vj hành chInh;
sap

- Các Si, ban, ngành cp tinh can cü chirc näng, nhiêm vi dime giao, chü
dng chi dao, hx&ng dan, kim tra, h trçY các hoàn thành dat chu.n các tiêu chI
do ngành mmnh phii trách. Van phông Diu phi nông thôn mOi khn tnrcmg hoàn
xa

thiên h so, thu tVc trInh thm djnh dat chun theo k hoch chung cüa tinh.
2. DI vói myc tiêu không con xã dng bang dat dtró'i 16 tiêu chI,
không con xã min nüi dtt du'ói 8 tiêu chI
UBND các huyn t chrc râ soát hin trng nông thôn mi các xA, thng
ké cii th s h.rçing xã dng bang dithi 16 tiêu chI, xã min nüi dijOn 8 lieu chi.
Co k hoach, giái pháp c11 th thuc hiên timg lieu chI d dam báo k hoach, gn
vOni trách nhim cüa lânh dao dja phwing v mçc tiêu nay.
3. Xây dyng xA nông thôn mói kiu mu
- Hién nay, dA có 3

dat chu.n gm xâ Cam ChInh, Viñh Thüy, Vinh
Kim. Các SOn, ban, ngành cp tinh, UBND các huyn tp trung chi dao, huOng
dn 5 xã con lai
drng nông thôn mOni kiu mu dam bão mic tiêu k hoach;
xa

xay

- Ngoài ra, di vói các xâ dã dat chun nông thôn mOni, tp trung chi dao
xây dirng xã nông thôn mOni kiu mu, tránh tu tirOnng thOa man, tir bang lông,
thu quan trong thrc hin nhiêm vu; di vOni các xa chua dat chun, hra ch9n mt
s thôn din hInh d xây dirng thôn nOng thôn mOni kiu mu;
- Giao Van phông Diu phi nông thOn mOni nghiên c1ru, tham mlxu
UBND tinh chi dao xây dimg nông thôn mOni nâng cao, nông thôn mOni kiu mu
giai doan 202 1-2025 và "vLr&n mu" trong xây dirng nOng thOn mOni phii hçp Va
tInh hInh thiic tin.
.
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4. Thiyc hiçn
Be an ho trçr thon,
ban y cac xa dc b.çt
kho khan khu
vijc biên giOi, vüng nái, vOng bãi ngang yen bin
theo Quyt djnh s
1385/QB-TTg ngày 21/1 0/2018 cüa Thu tu*ng ChInh phü
UBND cáe huyn: Dakrong, Hithng HOa tp trung trin khai thirc hin chi
dao cüa UBND tinh t?i van ban s 225/UBND-NN ngãy 16/01/2020 v xây
dirng thôn, ban dat chun nông thOn mOni tai các xâ dc bit kho khän theo d an
1385 dam báo muc tiêu d ra.
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II. Chi do thirc hin mt s nhim vii trQng tam khác
1. UBND các hnyn, th xã
- Dy manh thirc hin phong trào "Ngày thtr 7 vi nông thôn mâi" dn tn
các xa, thôn vâi ni dung, hot dng thiêt thrc gãn vOi thrc hin 19 tiêu chi
nông thôn mfci. Tiêp tVc day manh phong trâo "Quâng Trj chung sirc xây dirng
nông thôn mdi" di vào chiêu sâu và thrc chat han;
- Thirc hin có hiu qua tái cci câu nông nghip gn vci xây dirng nông
thôn mcii. Phát triên các mô hInh to chrc san xuât trong nông thôn có tham gia
lien kêt san xuât gän vâi tiêu thi nông san. Tiêp t1ic thirc hin chInh sách h trcY
lâi suât vOn vay dê phát triên san xuât theo Quyêt djnh so2l/2015/QD- UBND
ngày 14/9/2015 cüa UBND tinh ye ban hành chInh sách ho trg lâi suât von vay
phát triên san xuât thrc hin chwing trInh MTQG xây drng nOng thôn màigiai
doan 2015- 2020; thrc hin có hiu qua Chuang trInh"Môi xã mt san phâm";
tang ci.thng cong tác dào tao nghê, gän vâi giãi quyêt vic lam cho lao dng
nông thôn, tao nguOn nhân 1irc phic vii tái cci câu nông nghip và xây drng
nông thôn mOi;
- Tip tiic hoàn thin h th6ng ca so ha tang v& y té, giáo diic, thiêt ch
van hóa; to chrc các hoat dng van hóa, the thao dê nâng cao chat hrcmg di
song tinh than cOa ngrOi dan nông thOn;
- Tip tVc nâng cao chit h.rçing các linh virc van hóa, giáo dc, y t, môi
tri.rOng, dam bão an ninh trt tr và an toàn xã hi trên dja bàn nông thOn;
- Chi dao dy nhanh vic thrc hin các dir an dã dixçc phân b vn và giãi
ngân dung tiên d. TIch ci1c chi dao các dja phuang áp dung Ca ché dâu ti.r dc
thu trong xây dimg nông thôn mOi nhàm tiêt kim chi phi dâu tu vâ nâng cao
chat hxqng cong trInh. Tang cithng cOng tác kiêm tra, giám sat vic quãn l', sO
diing các nguOn von dam bâo hiu qua dâu tu;
- Chü dng xay dmg d an Chuong trInh MTQG xây drng nông thôn mOi
cap huyn giai doan 202 1-2025, djnh hu&ng den nàrn 2030 lam co sO triên khai
chucing trInh trong giai doan mOi.
2. IMi vói các S&, Ban, ngành cp tinh
-Nâng cao trách nhim, vai trô cüa các thãnh viên Ban Chi dao tinh trong
vic kiêrn tra, giám sat tInh hInh thirc hin Chuung trInh tai các dja phuang; chü
tr9ng kiêm tra, giám sat cong tác quãn 1, sO diing các nguOn von dâu tu, huy
dng sirc dan, giãi quyêt nçi d9ng xây dirng cci bàn; phát hin nh&ng khó khàn
vuOng mac, kjp thOi tháo go', h trçx các dja phuang day nhanh tiên dO và thrc
hin có hiu qua Chuong trinh. Tang ci.rOng cong tác kiêm tra, giám sat xây
dirng nông thôn mOi, tfch crc tham gia có hiu qua phong trào "Ngày thO 7 vI
nOng thôn m&i" do Ban ThixOng vçi Tinh üy phát dng;
- Xây drng rniic tiêu, k hoach, giãi pháp di vOi các tiêu chI do ngãnh
mInh phii trách dé triên khai thirc hin trong giai don 202 1-2025, Co djnh
huOng den näm 2030.
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3. Van phông Diu phi nông thôn mó'i tinh
- Rà soát CC co ch, chInh sách trong xây drng nông thôn mOi cUa tinh
giai do?n 20 16-2020 d d xut UBND tinh chi do xây dirng các chInh sách
giai don 2021-2025 dam bão hiu qua vâ phü hcp vOi diu kin, tInh hInh thirc
tiên cüa các dja phucing;
- Theo dOi cong tác kim tra, giám sat cüa các thành viên Ban Chi do
tinh, n6 bt tInh hInh thrc hin cüa các dja phixcmg, kjp thôri báo cáo UBND
tinh dé chi dao thi.rc hiên.
UBND tinh yêu cu các don vj, dja phuong nghiêm tñc phi hçip triên
khai thuc hiên
,
Niinhn:
- Thtr&ng trirc Tinh Uy;
- Thumg trrc HDND tinh;
- Các thành viên Ban Chi dao tinh;
-Lmi:VT,NN.
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