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V/v xây dirng thôn, ban dat chu.n
nông thôn moi ti cc xä dc bit
khó khãn theo Dê an 1385

Quáng Trj, ngày 02j tháng 3 nám 2021

KInh gCri:
- Van phông Diu phi Nông thôn mi tinh;
- UBND các huyn: Huàng Hóa, Dakrông;
- UBND các xã: A Ngo, A Bung, A Vao, Ba Nang, Ta Long,
Hi.ró'ng PhCing, Hithng Lap, Thanh, Ba Tang, A Dai.

D an h tn thôn, bàn, .p cüa các xA dc bit khó khän, xã biên giâi vüng
nüi, ving bãi ngang yen bin và hâi dão xây dung nông thôn mOi và giãm nghèo
ben vüng theo Quyêt djnh so 1385/QD-TTg ngày 2 1/1 0/2018 cüa Thu tràng
ChInh phü duçyc phé duyt thirc hin tlr näm 2018-2020 (trong do tinh Quáng
Tn cO 73 thón, ban sau sap nh2p thuç5c phczm vi Dé an ó 10 xâ cia 2 huyn
Hiróng Hóa và Dakróng). Tuy 4y, do ânh hu&ng cüa thiên tai và các yu to dc
thü, vl 4y den nay cáe ctja phixcing chua thirc hin dam bão miic tiéu D an d ra
(phân dâu den hét näm 2020 có tü 40% -50% so thôn trong phm vi Dé an dtxçrc
cong nhn dat chun nông thôn mOi, Wang throng vâi 28-36 thôn theo so thôn,
xã mâi dir ic sat nhp).
D tip t1c thrc hin Chi.rang trInh MTQG xây dtmg nông thôn mi có
hiu qua khu virc min nüi và các xA dc bit khó khãn trong giai doan tâi;
UBND tinh yêu cu UBND các huyn: Huàng Hóa, DakrOng và 10 xâ thuc
pham vi Dê an tiêp t11c tp trung chi dao và thrc hin xây dirng thôn, bàn dat
chun nông thôn mâi, ci th nhi.x sau:
1. DIi vói UBND các huyn: Hu'orng Hóa, Dakrông
- Phn du dn nàm 2025 có 60% s thôn, bàn thuc các xã dc bit khó
khän trong pham vi D an dat chuân theo djnh huàng cüa Trung hang và B tiêu
chI thôn, bàn dat chuân nông thôn mOi;
- Tp trung chi dao các xã hang nãm phn du Mi thiu có 01 thôn, bãnlxâ
dat chun, lam dQng 11rc d các dja phuong khác thirc hin nhân rng trên dja bàn;
- Tip tiic tp trung chi do các Phông, ban lien quan cp huyn, các xâ
thuc pham vi D an trin khai thirc hin Chircrng trInh. Dc bit, yêu câu sir no
hrc vào cuOc cüa cp üy, chInh quyn các dja phuang, nhât là vai trô cüa ngi.ri
thrng du, phài quyt tam, n lirc han n&a trong chi do, t chtrc thrc hin;
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- Cn tip tiic tang c116ng Cong tác tuyên truyn, vn dng, quán trit sâu
rng tói các cp chInh quyn và ngis&i dan phuong châm xây drng nông thôn
rnOi là dan biêt, dan bàn, dan lam, dan hi.râng 1ci, nhà nithc chi dlnh hixOng và
ho tn xây dirng các cong tr'inh h? tang k5' thut phic vJ miic dIch cong cong,
dáp üng nhu câu san xuât, sinh hot, dâi sng cOa nhãn dan;
- Long ghép có hiu qua các Chucxng trInh MTQG (Chumg trirth MTQG
xây drng nông thôn mâi, giám nghèo ben vüng, phát trin kinh t xä hi cho
dOng bào dan tc và mien nüi) và các chwng trInh, dir an khác phc vi mic tiêu
xây dmg nông thôn m&i a thOn, bàn cüa các xâ biên giâi theo Dé an;
- Các dja pht.rcmg cn quan tam chi dao xây dimg k hooch, 1 trInh ciii th
dê hoân thành các mvc tiêu phân dâu xây dirng nông thôn mâi trên dja bàn tinh.
Tp trung dâu tii, dy nhanh tiên d hoàn thin cc s& h tang thit yéu phic vii
san xut và diii sOng cUa nguai dan trén dja bàn xâ theo quy hoch dâ thrçic phé
duyêt gn vâi b trI, On dinh dan cix bàn dam phOng, chng thiên tai và 1rng phó
vâi bin aM khI hâu;
- Dy mnh cong tác h trg phát trin san xut, dào to ngh, phát trin
ngành ngh truyn thng gän vai quy hoch vüng nguyen lieu ti dja phi.rcing,
các san phm dc san có lcii the theo Chucmg trInh OCOP, t?o vic lam dê giái
quyt tiêu chi v thu nhp cOa ngu&i dan;
- Tang clxing bi duang nàng hrc cho di ngü lam cong tác xây dirng
nông thôn mai & các cp, nh.t là cap xã, thôn dé nâng cao chat h.rcing cOng tác
tham mixu, d xut các Co ch, chInh sách sang t?o, dt phá phü hçip vâi diêu
kin dc thu cüa tirng vüng, tirng khu v1rc;
- D6i vOi các xA chju ãnh hu&ng nng n do thiên tai trong näm 2020 cn
ducxc uu tiên h tn d tái thit san xut, phic vi d&i sng cüa bà con nhân dan;
- T chüc xét, cOng nhn thônlbãn dat chun nông thôn mOi theo quy dlnh
và báo cáo LJBND tinh kêt qua thirc hin.
2. Ji)M vói các xa thuc phm vi D an
- Xây dirng lô trInh dat chun aM vâi các thôn, bàn trén dja bàn theo
nguyen tc uu tiên các thôn dat nhiu tiêu chI dé lam diem. Khân truong thrc
hin rà soát hin tr1ng cüa các thOn, bàn thuc Dé an 1385 trén dja bàn xã theo
bô tiêu chI tai Quyêt djnh so 3040/QD-UBND ngày 26/1 2/2018 cüa UBND tinh;
tiêu chI nào khó thirc hin cn rà soát k và Co dé xut giâi pháp ci the dOi v6i
cp huyn, cp tinh d có bin pháp tháo g kjp th&i;
- Tang cuOng bâo v mOi tru&ng nOng thôn (thu gom x& l nuóc thai, cht
thai, bao gói thuc bão ye thirc vet...) và cãi tao cãnh quan môi trtr&ng; trong do
tp trung phát trin các mO hInh thOn, bàn xanh - sach - dp lam tin dé dê phát
trin du Ijch cong dông.
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- Chü trI, phi hçp vOi các dcm vj lien quan hixâng dan, don dc, tang
c11ng cOng tác kiêm tra, giám sat các dja phuong triên khai thirc hin Dê an
dam bão có hiu qua, kjp th&i tham mi.ru UBND tinh chi do tháo gi các khó
khän, vr&ng mac cüa dja phucing;
- Tham mixu s1ra dti mtt s ni dung ti B tiêu chI thôn,
dt chun
nông thôn mâi phü hcip vâi tInh hInh thirc té trong giai doan 2021-2025 dê các
dja phLrcmg triên khai thirc hin thun
ban

lçri.

UBND tinh yeu cu các dcm vj, dja phucng lien quan nghiêm tüc phi hqp
triên khai thrc hiên./.
Nonhan:
- Nhis trén;
- Các S KH&DT, IC, NN&PTNT;
- Ban Dan tc tiijh;
- Ltru: VT, NN7'
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