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V/v thiic hiên miic tiêu xây
dirng nông thôn mâi näm 2021

Quáng Trf, ngày O tháng ,3 nám 2021

KInhgiri:
- Các Sâ, ban, ngành cap tinh;
- Van phông Diêu phôi nông thôn m&i tinh;
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ.
Thirc hin Chuang trInh MTQG xây dirng nông thôn mói, dn cuôi näm
2020 toàn tinh có 57/101 xà dt chun nông thôn mâi (chim t 1 56,4%); m11c
tiêu näm 2021 có them 06 xã dtt chuân nông thôn mài, nâng t 1 xä dt chuân
nông thôn mi len 62,4% (Theo Ngh/ quyét so 83/2020/NQ-HDND ngày
9/12/2020 ctha Hç5i dOng nhãn dan tinh ye ké' hogch phát triên kinh té xâ hói nám
2021). Nãm 2021, hin Co 09 xa dang k' dt chuân, gôm các xã: Hãi Djnh
(huyn Hái Lang), Triu Long, Triu Do (huyn Triu Phong), Gio Vit, Gio
Châu, Trung Giang, Hal Thai, Gio Mai (huyn Gio Linh), Huàng Phüng (huyn
Huâng Hóa).
Can cir chi tiêu dtxçc giao theo Quyt djnh s6 21 6/QD-UBND ngày
26/01/2021 cüa UBND tinh ye giao chi tiêu kê hoach kinh té xâ hi näm 2021,
trong do: huyn Gio Linh 03 xã, huyn Hái Lang 01 xã, huyn Triu Phong 02
xã. Dé dam bão dat muc tiëu kê hoach dâ dê ra, IJBND tinh yêu câu các Sâ, ban,
ngãnh và các dja phrang tp trung triên khai các ni dung sau:
1. Dôi vOl các S&, ban, ngành cap tinh
- S Ké hoach và Du ti.r: Chü tn, ph6i hçip vOl các dan vj lien quan tham
milu UBND tinh phân bô ngun vn M trcY cho các xã cO khã näng dat chuân
nông thôn mâi näm 2021, trithc tiên uu tiên tir nguôn ngân sách tinh d dam bâo
miic tiêu cüa tinh;
- Các S&, ban, ngãnh khác: Can c1r chtrc näng nhim vii &rc giao chü
dng chi dao, hthng dan, kiêm tra, h trg các xâ hoàn thành dat chuân các tiêu
chI do ngãnh, linh vrc mmnh phii trách; 1ng ghép các chiiang trInh, dir an d h
trq các xã däng k dat chuân. Thirc hin có hiu qua cong tác d dâu dôi vOl các
xã theo sr phân cong cüa UBND tinh tai Quyêt djnh so 184 1/QD-UBND ngày
14/7/2020 cüa UBND tinh;
- Van phOng Diu phi nOng thOn mâi tinh: Tang csOng cong tác hung
dan, theo döi, kiêm tra Va thçrc hin các nghip vy diêu phôi dê h trq các dja
phuang hoãn thin 19 tiéu chI, phi hçp vOl các S&, ngành lien quan kjp thOl tháo
gi k.hó khán cho các dja phwyng; djnh k' báo cáo UBND tinh kêt qua thrc hiên.
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2. DIi vói UBND các huyn và các xã dãng k dt chun
- Tip tiic dy manh cong tác tuyên truyn, vn dng, nâng cao vai trO chü
the cüa nguii dan trong xây dirng nông thôn mdi; triên khai thrc hin phong
trào "Quáng Trj chung strc xây dirng nông thôn rni" gn vii phong trào "Ngày
thir 7 vi nông thôn mdi" di vào chiu sau, thrc chat hcm vi các hoat dng sang
to,thiêtthirc,hiuquá;
- Trong khi ch?i ngun v6n k hoach nãm 2021 do ngân sách Trung rng
phân bô, UBND các huyn chU dng b trI ngân sách huyn, huy dng, lông
ghép các ngun vn hcrp pháp khác d h trçY các dja phuong nâng cao chit
luçing các tiêu chI dâ dat và hoàn thin các tiêu chI chua dat. Trong d, hru
vic phân du dat chun nông thôn phãi thrc chat, không chay theo thành tIch,
dam bâo duc s1I hài lông cOa ngui dan v kt qua xây drng nông thôn mdi;
- Chi dao thrc hin có hiu qua các ni dung dy manh phát trin san
xut, nâng cao thu nhtp cho nguôi dan. Tang cithng huy dng ngun Iirc d.0 ti.r
hoàn thin h thông co s& ha thng nông thôn. Tiêp tçic nâng cao chat hrng cac
linh virc van hóa, giáo dic, y tê, môi trIxng, dam báo an ninh tr.t tr và an toàn
xã hi trên dja bàn nông thOn;
- Chi dao dy nhanh tin d thirc hin các cong trInh, hng mIc tir ngân
sách nhà nuc, nghiêm tOc thirc hin giãi ngân các nguôn von dam bão dOng tin
d theo yêu cAu. Tang cung Cong tác kim tra, giám sat vic quân l, sir diing
các ngun vOn dam bão hiu qua du tir.
UBND tinh yêu cu các don v, dja phi.rcing lien quan nghiêm tüc t chirc
triên khai thrc hin, dam bâo mic tiêu chung ciia tinh. Trong qua trInh thirc
hin, nêu có khO khän, vung mac, kjp thô'i phán ánh bang van bàn v Van
phông Diéu phôi nông thôn mOi tinh dê tham muu UBND tinh chi dao kjp th?ii.I.
(Vol nhân:
- Thmg trirc Tinh üy;
- Thi.r&ng trrc HDND tinh;
•Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Các thânh viên BCD tinh;
- UBND các huyn, th xã;
• Ltru: VT,NN./C)

TM.1JY BAN NHAN DAN 7'
KT.CHU TICH
PHO CHU TICH

