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BAO CÁO
Kt qua thic hin Chtwng trInh mile tiêu quic gia
xây drng nông thôn m&i 6 tháng du nàm 2021
Phn thü' nht
DAMI CIA TINH HINH TR11N KHAI, KET QUA THçC IIIN CH1J'(IYNG TRINH
Näm 2021 là näm dâu triên khai K hoach phát triên kinh tê xä hi 5 näm
2021-2025, trên co sâ hon 10 näm triên khai Chucing trInh MTQG xây dirng nông
thôn mâi, vi sr vào cuc cüa cá he thông chInh trj xä hi và s1r tham gia tIch crc
cüa ng.thi dan; UBND tinh, Ban Chi do các Chuong trInh MJQG tinh Quáng
Trj dâ tp trung chi do, diêu hành, tháo g nhIthg khó khàn, triên khai thirc hin
Chuçmg trIh MTQG ây dimg nông thôn mâi näm 2021 dam bâo các mic tiêu
cia dé ra, kêt qua cti the nhu sau:
I. TINH HINH TRIEN KHAI
1. Cong tác chi do, diu hành, trin khai Chu'crng trInh
Tp trung chi dao, hu&ng dn thirc hin Chiscing trInh MTQG xây dmg
nông thôn mOi näm 2021 vâi nh0ng ni dung tr9ng tam sau:
- Hu&ng dn các don vj, dja phugng tip tllc trin khai thçrc hin các b tiêu
chI nông thôn rnâi trén dja bàn tinh (cap huyn, xã, thôn) theo các quy djnh hin
hành, cho den khi Trun uong, UBND tinh ban hành các b tiêu çhf mâi; dông
th?yi giao Van phông f?ieu phôi nông thôn mâi tinh kjp 1hyi çi the hóa các van
bàn cüa Trung uong ye bt tiêu chI nông thôn mâi các cap, dê trInh TJBND tinh
ban hành b tiêu chI nông thôn mOi áp dung trén dja bàn tinh giai doan 202 120251 ;
- Chi do các S&, ban, ngành cp tinh, các huyn, các xã phAn du dt chuAn,
tp trung thrc hin dôn b các,giâi php, kjp thai ho trçl các dja phuang tháo
cac khó khän, vu&ng mac dê phãn dâu den uôi näm, 2021 có them 06 xa dt chuân
NTM2, dam bão chi tiêu ké hoch phát triên kinh tê xã hi näm 2021 cia giao các
huyn (so xä dgt chuán NTM näm 2021: huyn Gio Linh có 03 xd, huyn Triu
Phong có 02 xà, huyçn Hái Lang cO 01 xã);
- Tin hành dánh giá, tng kt tInh hInh t1c hin các Nghj quyt cüa
1-IDND tinh trong linh vrc nong nghip và phát triên nông thôn, nhim kS' 20162020; trong go co Nghj quyêt so 30/217/NQ-HDND ngày 14j12/2017 cüa
HDND tinh ye xây dirng n4ng thôn mâi den nãm 2020, 1am Ca sâ dê trInh HDND
tinh ban hnh,Nghj quyêt Ye xây drng nông thOn mâi den nãm 2025 (thay the cho
Nghj quyêt so 3 0/20 17/NQ-HDND);

l Vn bàn s 472/UBND-NN ngày 04/01/202 1 cüa UBND tinh.
Van bàn so 778/UBND-NN ngày 08/3/2021 cUa UBND tinh.
Báo cáo so 82/BC-IJBND ngày 27/5/202 1 cCia UBND tinh.
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- Kip thai phân b ngun vn ngân sách tinh thirc hin Chi.rang trInh MTQG
xây dirng nông thôn mói dê ho trçi các xã (Hãi Djnh, Gio Mai, Triu Long và Triu
D) phân dâu dat chuân NTM nãm 2021;
- Chi dao phucmg an, k hoach h trq các huyn xây dimg huyn nông thôn
mói,giai doan 202 1-2025, cii the: các huyn Triu Phon, Hãi,Läng phân dâu dat
chuân cuôi näm 2023; huyn Vinh Linh phân dâu dat chuãn cuôi nän 2024; huyn
Gio Linh phân dâu dat chuân cuôi näm 2025; huyn Cam L phân dâu hoàn thành
huyn dat chuân NTM nâng cao vào nãm 2023 và NTM kiêu mâu nàm 2025.
- Chi dao S& Nông nghip và PTNT tin hành tng k&, danE giá tInh hInh
thirc hin Nghj quyêt so 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 cüa Tinh üy ye day manh co
câu lai nông nghip gãn vi thçrc hin Chucmg trInh MTQG xây dirng nông thôn
mâi tinh Quãrtg Trj giai doan 20 17-2020, dnh huóng den nãm 2025;
-,Chi dao xây dirng, hoàn thin h thng van ban quy pham pháp 1ut lien
quan den xây dirn nông thôn mói nhix: Quy djnh chInh sách ho trçl lãi suat von
vay trong phát triên san xuât, kinh doanh thuc Chtxcmg trInh MQTG xây dirng
NTM; Quy chê thi dua khen thuâng trong xây dirng NTM giai doan 202 1-2025.
2. Cong tác tuyên truyn, vn dng
Cong tác tuyên truyn v nông thôn mâi tip t1c ducic chü tr9ng, dôi mOi
ye ni dung lan hInh thüc. Các co quan truyên thông caa dja phucTng và Trung
uang dóng trên dja bàn tiêp nc tIch circ dua tin, bài, phóng slr tuyên truyên ye các
hoat dng xây drng nông thôn rnOi nhãm không ngmg nâng cao nhn tht'rc và kjp
th?ci cun cap thông tin can thiêt den tn ngl.ri dan; dông thi qua do phát hin
nhirngbât cp cüa các dja phuong trong xây drng nông thôn mói dê kjp thM chi
dao diêu chinh. Trang thông tin din tü nông thôn mâi t1nh6 dà kjp thii cp nl4t
các van bàn chi dao, diêu hành ti trung uong den co s&; có hang tram tin, bài viêt
do các cong tác viên cüa các don vj, dja phucmg trong toàn tinh cung cap, cQng
nhu sixu tam, dã gop phân cung cap kjp thii các chü truong, co chê, chInh sách
cüa Dàng và Nhà nuc ye xây drng nông thôn mdi.
Các S&, ngành dã trin khai nhiu boat dng nhu: các Doàn th cp tinh dã
tp trung tuyên truyén, 4n dng hi viên, doàn viên thiic hin chü truong, dtx&ng
lôi ye thrc hin Chuong trInh MTQG xây dirn nông thônm&i nên d huy dng
sir tham gia, dOng gop cOa ngithi dan trong triên khai nhiêu hoat dng nhix lam
thrmg giao thông, xây drng vuôn hoa, phân loai rae tai h gia dinh,..; Ban Dan
tc tinh tiêp tic triên khai thrc hin phong trào thi dua "Nành cong tác Dan tc
chung src xây dimg nông thôn mdi", gop phân tuyên truyên, 4n dng, khoi dy
tInh doàn kêt, chI phân dâu vlxçYt qua khó khãn cOa bà con vüng dông bào dan
tc thiêu so (DITS); Cong an tinh dã phát hành 6 sO tin, bài báo phiic vi cong tác
dam bão an ninh trt tir a co s& và nhiêu tin bài tuyên truyên ye xây drng nOng
thOn m&i; S& Thông tin và Truyên thông thuOng xuyên huóng dan các CO quan
thông tin dai chirng trên dja bàn xem vic tuyên truyên Ye xây d%rng nông thOn
mâi là nEim vv tr9ng tam, không ngirng nâng cao chat luçing ye mt ni dung,
hInh thirc dang tài...

Quyt djnh s6 736/QD-UBND ngày 3 1/3/2021 ccia UBND tinh.
'Thông bao so 104/TB-UBND ngay 12/7/202 1 cOa UBND tinh.
6 Ti website: nongthonmoi.quangtri.gov.vn
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Các dja phuong dã dy manh cong tác tuyên truyn nhu t chüc L cong
bO xã dt chuan nông thôn mói (ti các xã Hãi Hmg, Hãi Quy, Trung Son, Triu
Nguyen), lê phát dng xây dirng xa dt chuân NTM (ti xâ Hài Djnh), UBND
huyn Dakrông to chüc Hi nghj tong kêt NTM nàm 2020; qua do gop phân tuyên
truyên, nng cao nhn thüc ccia ngui dan ye xây dmg nông thOn mâi, to sc Ian
tOa trong cong dOng.
3. Kin toàn b may chi do thrc hin Chtrong trInh
Trong thai gian các Chuong trInh MTQG giai doan 2021-2025 chua duçic
trung ucing phê duyt, UBND tinh dà chi dao các S?i, ngành, doàn the cap tinh và
UBND các huyn, thj xã tiêp t1c thirc hin các nhim vi lien quan den cong tác
giám nghèo, xây dimg nOng thôn mói thuc ngành, dla phuong quàn 1 dam bào
dáng quy djnh; tiên hãnh kin toàn Ban Chi do các Chuang trInh MTQG tinh
sau khi các Chixcmg trInh dixçic Thu tu&ng ChInh phü phé duyt7.
Tip tic duy trI hotdng cüa h th6ng Van phông Diu phi nOng thOn
mói cap tinh, cap huyn dê tham mi.ru diêu phôi vic triên khai Chuong trInh
MTQG xây drng nOng thôn mOi trên dja bàn tinh näm 20218.
4. Cong tác do' du, phi trách các xã xây dirng NTM
Ngày 14/7/2020, UBND tirih dä ban hành Quyêt djnh s6 184 1/QD-UBND
*
ye phân cong dja bàn phii trách, di dâu xây drng nông thOn mâi; den nay dA có
18/26 dan vj9 d thành 1p các to cOng tác, ban hành Ké hoach và cO các hoat dng
thirc tê ho trg dja phuong xây drng nOng thOn mâi. Mt sO hoat dng tiêu biOu
cüa các don vj trong 6 tháng dâu nàm 2021 nhu sau:
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh h tro xa Vinh Ha 04 nhà Dai doàn kt vâ
20 chiêc xe d,p, hO tro các xä Hài Khe, Triu Trung, Triu Son môi xä 01 nba
Dai doàn két, tong trj giá 150 triu dOng;
- Hi Lien hip Phii nü tinh trao 70 suAt qua và xây drng 5 mái m tInh
thuang cho Hi viên phii ni nghèo, khO khàn tai xã LIa, ho trçl 3 mO hInh sinh kê
(mô hInh chän nuOi dê vói 20con110 h, mô hInh ehãn nuOi bO vói 5 conl5 h tai
xâ LIa; mO hInh chãn nuôi bO vOi 8 conl8 h tai xã Cam Thüy;
- Ban Dan tc tinh dâ 1ng ghép ngun vn yiên trq cüa ChInh phü Ailen
dê dâu tu tuyén dithng giao thông tai thOn Tan Linh, xä Huâng Tan vói tong kinh
phI 01 t9 dông;
- Hi Nông dântinh dâ h trçi 10 h hi viên nOng dan tai xâ Triu D vay
300 triu dOng tir nguôn Qu Ho trq nOng dan dê nuOi bO lai sinh san;
-Tinh Doàn dà h trq 04 xâ Huing Son, Triu Van, Trung San và Triu
HOa trién khai 07km "Anh sang duing qué" yj tOng kinh phi 80 triu dông;

Van bàn so 2069/IJBND-NN ngày 25/5/2021 càa UBND tinh.
Van bàn sO 1 187/UBND-NN ngày 05/4/2021 cUa UBND tinh.
Con 08 dcn vj chua ban hành k hoch thrc hin, gom: Sâ COng thucing, SO Giáo dic và Dào tao, SO Y tà, SO
Tài nguyen va MOi tnrOng, SO Ti.r pháp, B Chi huy Quân s,r tlnh, Ngan hang Nhà nrôc chi nhánh tinh, Ngàn
hang Chfnh sách và Xa hi tinE.
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- S& Nông nghip vâ PTNT dâ th chüc 01 l&p hisóng dn sü diing thuc bão
v thirc vt va thu gom bao gói, rác thai bão v thrc vt sau sir diving, 01 1&p t.p
huân quy trInh chãn nuôi gà an toàn sinh h9ç vâ nô hlnh çh.n nuôi gà thjt bn dja
vói 600 con ti xã Ba Lông; 01 1&p tp huân kiên thçrc vê,an toàn thrc phâm tai
xA Triu Nguyen; ho trq nng cap và sira chüa 1 thông qâp nrâc sinh hot; thn
Cay Chanh, xã Ba Lông; to chüc các lap tp huân san xuât, kinh doanh, chê biên
nông lam thüy san dam bão an toãn thirc phâm, huâng dâi1, ho trç xây d%rng
phucing an phông chông thiên tai, tz van và piát triên san phâm cho các chü the
tham gia chuong trinh OCOP, tix van, xic tiên thuong mai cho các hçip tác xâ
nông nghip ti 04 xA (Triu Nguyen, Ba Long, Kim Thach và Tan Hqp),...
- Cong an tinh dã huy dng các ngun lirc d xây m6i 03 nhà cho các hO có
hoàn cânh dc bit khó khan, ho trçl xây drng cong trInh thüy lçii khe Pläng, doan
dtr?ng kiêu mâu tai thôn Hoong mâi, cüa xâ Huàng Linh.
II. KET QUA THC HIN
1. Quy hoch xây dirug nông thôn mói
- D6i vâi quy hoaci cp xä: Dn nay các quy hoach NTM cp xã dã 1t
thôi han quy hoach, mOt so do an quy hoach khôngôn• phü hçip v&i các dc diem
cUa dja phong, dcbit có mOt so xã có si thay dOi ye dja giâi hành chInh cüng
nhu dc diem kinh tê xã hOi do sap nhp don vj hãnh chInh cap xã. Hin nay, theo
hu&ng dan cüa,BO Xây dirng, các dja phuang dâ to chüc dánh giá két qua thrc
hin, là c s& dê rà soát diêu chinh dam báo phü hgp vâi các djnh hixOng phát triên
kinh tê xâ hOi giai doan 202 1-2025;
- Di vói quy boach vüng huyn: UBND tiph dâ phê duyt nhim vij quy
hoach yang huyn den ,näm 2940, djnh hi.rOng den nàm 2050 cho huyn Hãi
Lang và Vinh Linh, thông nhât chü truong 1p quy vüng huyn dôi vói huyn
Triu Phong.
, .
X
•
2. Phat trien ht tang kinh te xa-hQi
Ha thng kinh t xâ hOi nông thôn tip ti1c duçc cal thin, phiic vi thit thirc
hçm cho dôi song sinh boat và san xuât cüa ngixôi dan nông thôn, gop phân thay
dôi din mao nông thôn theo huóng khang trang, hin dai. Mc dü, nguOn ngãn
sách Trung qong thirc hin Chuong trinh MTQG xây dirng nôrg thônmâi chira
duge phân bO, nhtmg các dja phuong dâ tp trung huy dng nhiêu nguôn 1irc dâu
tu xây drng các cong trInh cci sà h tang nhu giao thông, thüy 1i,...
Kjp th&i kbc phc các cong trInh thüy lqi, ttxâi tiéu bj hu hông do thiên
tai, phuc v11 san xuât theo kê hoach dê ra (din tIch tuâi trong vi Dông Xuân 2002021: là 25.817 ha lüa, 1.223 ha màu, ma, cay cong nghip, 1200 ha nuôi trông
thüy san vâ 145 ha cay cOng nghip dài ngây, cay duc 1iu trên dja bàn toàn tin.h);
khàc phic, tu stta các cong trinh cung cap nuóc sinh boat cho các dja phuong bj
ãnh hithng.
Tip tic trin khai dir an c.p din nông thôn tir luói din quc gia cho 21
xa trên dja bàn các huyn Huóng Hóa, Gio Lii1h, Hái Lang; nâg cao dO tin c.y
cung cap din, chông qua tái luói din phân phôi cho các xä. Tiêp tic dim vào kê
hoach dâii tu cho các chq (chci Tan Lien, chci Tan Long, chçi Ta Rut, chçi Cam
Nghia) dé dam báo quy, hoach và nhu câu phát triên cçi cüa các dja phuong Xây
drng k,ê hoach phát triên iêm giâi thiu, ban san phâm OCOP dê ho trcx, két nOi
san phâm nông nghip, tiêu thu cong nghip cüa tinh.
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Tiên hành lông ghép các chumg trInh di.r an cho dâu tu xâydirng cc th ha
tang cüa các xã dc bit khó khän nhu: Dir an xây drng Co sâ ha tang các xã dc
bit khó khàn thuc chisong trInh 135 do ChInh phà Ai Len tài rq thrc hin dâu
ttr xây drng 10 cong trInh (6 cong trInh nba sinh hoat cong dông, 4 cong trInh
dix&ng giao thông) tai 10 xa1 ° vói tong kinh phi 9.096 triu dông. D an ây d%ng
Co sh tang các xa có t' 1 h nghèo cao vüng dông bào dan tc thiêu sO và mien
nüi du tu xây drng 5 cong trInh dxng giao thông tai 3 xä (Hiic, Htxâng Lc, Xy)
vài tong kinh phi là 16.400 triu dông.
3. Phát trin sail xut gn vói tái co' cu ngành nông nghip, chuyn
djch co' cau kinh te nông thôn, nâng cao thu nhp cho ngir&. dan
Thirc hin mtc têu tái Co cu ngành nông nghip theo hi.thng nâng cao giá
trj gia tang, phát triêr ben v1ng gãn v&i Chucrng trInh MTQG xây dirng nông thôn
môi, tro,ng 6 tháng dau nàrn, nen san xuât nông nghip trén dja bàn tinh dat &rc
nhiêu két qua tIch circ; nhiêu mô hinh nông nghip trng diing cOng ngh co, nông
nghip h1ru cci, canh tác tr nhier và lien kêt trong san xuât tiêu th san phâm duqc
hInh thành", thu nhp và d?yi sng cüa ng1.r&i dan vüng nông thôn ngày cng cãi
thin; b mt nng thôn có nhiêu dOi mâi. Cong tác truyên thông vói nhiêu hInh
thrc tuy,ên truyên da dng, phong phü ye các chO trirng, chInh sách, các thông
tinvê tiên b khoa hoc cOng ngh, các mô hinh san xuât mOi, hiu qua, tInh hInh,
diên biên cüa giá cã thj tru0ng, thiên tai, djch bnh dâ ducic cp nhtt yà chuyên
tái kp thi den bà con nông dan, tao diêu kin thu.n lci cho Cong tác to chirc, chi
dao san xuât mt cách hiu qua và ben vüng.
Chtong trInh "Mgi xâ rnt san phm" nàrn 202112 tip tic dugc quan tam,
chi daq triên khai thuc hin; tiên hành khão sat, tong hop nhu câu dàng k ' tuOng
san phâm tham gia Chuong trInb OCOP nàm 202 vi 66 dani mc ti.râng; xây
dirng hoàn thin website: ocop.quangtri.gov.vn dê tuyên truyên ye Chuong trInh
OCOP, san phâm OCOP cüa tinh'3.
Cong tác di mi các hInh thirc t chüc san xut, nâng cao hiu qua boat
dông cüa các hop tác xã, tiêp t11c duçic quan tam chi dao thrc hin; den, nay, dã Co
5 1/295 Hop tác xâ (HTX) nông nghip di.rcrc chirng nhn HTX kiêu med, có
200/23 5 TO hop tác nông nghip ducic chrng thrc.
Ban hanh k hoach dão tao ngh lao dng nông thOn nàm 202114 (dcit 1)
cho 1.246 lao dng nông thôn vi kinh phi 2 t' dông va dâ to chrc dào tao cho
kboáng hcm 500 lao dng nOng thôn,thôn. Toàn tinh có khoáng 630 lao dng (chO
yêu là lao dng nông thôn) duçrc xuât cánh di lam vic & ntróc ngoi. Ph.n dâu t
1 lao dng qua dào tao dat 68,5%, t l lao,dng qua dào tao cO bang cap chüng
chi dat 32%, t' l lao dng qua dào tao nghê dat 48,5%.
'°Huong Hip, Ta Long, A Bung, A Vao, Linh TrtrOng, Huàng Lc, Ba Nang, A Doi, Hxng Tan, Vinh O.
u Lien kt vài CTCP nông san hthi ca Quang Trj san xuât lOa hGu ca vài 35 ha trén dja bàn 02 huyn Gio Linh
và Hal LAng; tip wc phôi hqp vài Tp doàn Surnimoto triên khai mô hlnh tiông dim luOi theo cOng ngh Nht
Bàn ti xA Trung Giang, phis&ng DOng L, xA Triu San; phôi hqp vài Cong ty Seibu Nousan Vit Nam trién khai
mt so mô hinh trông trçt Ong dung cong ngh Nht Bàn ti xA VTnh TO vài quy mô 01 ha dim krài tr8ng ngoài
tthi và 02 ha khoai lang Nht Bàn; phi hcip vâi CTCP tng cOng ty thuong mai Quàng Trj xây thjng dé an phát
trién lOa VietGap và lOa hu Ca; tiëp tVc phOi hçrp cOng Cong ty Nafoods lay BAc trién khai mO hinh chanh leo
vài quy mO 80ha.
12
K hoch S6 76/KH-UBND ngày 09/412021 cUa UBND tinh.
Dn nay, toàn tinh cO 53 san phâm dt chCrn nhn san phâm OCOP, trong do cO 7 san phm 4 sao, 46 san phâm
3 sao; vOi 07 chO the là Hçp tác xA, 12 chO the là doanh nghip và 17 h cá the,
K hoach s6 1 3791KH-UBND ngày 03/6/2021 cOn UBND tinh.
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ChInh sách cap bü 1i suât, phát triên san xuât kinh doanh theo Quyt djnh
so 21/2015/QD-UBND ngày 14/9/2015 UBND tinh tiêp tic duçic triên khai thirc
hin, gop phân t.o diêu kin giitp ngxi dan tiêp cn drnic nguôn vOn cho vay lâi
suât thâp thrc hin các dir an phát triên san xuât nhäm nâng cao thu nhp cho
ngu?i dan.
4. Giãm nghèo và an sinh xã hi
Trong 6 tháng du narn dâ trin khai các chInh sách giãrn nghèo theo Nghj
quyêt 80/2021/NQ-CP vi tong kinh phi là 693,98 t dông (von vay Ngân hang
CSXH: 580 t5r dông; von thirc hin các chInh sách giàm nghèo; 104,68 t' dông;
Qu "VI nguôi nghèo" các cap trong tinh: 9,29 t dong); den cuOi nãm 2020, toàn
tinh CO 73 xâ Co t' 1 h nghèo dixâi 5% theo chuãn ngheo tiêp c.n da chiêu trir
h nghèo bão trq xã hi), chiêm 72,27% so xã trong toàn tinh.
Chi dao, huàng dn các dja phucvng thirc hin có hiu qua các giãi pháp h
trc giàm nghèo thông qua nâng eao thu nhp cho h gia dInh, ho trçi tiêp cn các
djch vi xâ hi c bàn; ixu tiênngl.30n 1rc thirc hin chInh sách dôi vói vüng dc
bit khó khãn, yang dan tc thiêu sO, mien nOi nhãm day nhanh toe d giàm nghèo,
hn chê tái nghèo, giám khoàng each ye thu nhp va d&i song trên ti'rng dja bàn,
nhân rng các mô hInh giãm nghèo hiu qua.
5. Phát trin giáo dic nOng thôn
Sr nghip giáo dc dào to tip tVc duçic quan tam và phát trin toàn din;
c sO 4t chat, thiêt bj dy h9c tiêp tic dugc dâu tu dam bâo thu câu day, hçc và
darn báo dat chuân theo quy djnh. Den tháng 6/2021, toàn tinli có 193/368tnr0ng
(khôi các truOng cOng lap) dat chuân quôc gia, chiêm 52,4%; trong dO, mâm non
cO 92/147 truOng, tieu h9c cO 38/67 tru?mg, TH&THCS co 34/80 trirOng, THCS
có 19/43 truOng, THPT co 10/24 truOng, THCS&THPT cO 0/7 truOng. Nliiêu
truO'ng dA hêt chu kS' kiêm djnh chat luqng và cong nhn trtthng chuân quôc gia
(05 nãrn) nhxng chixa thrc hin dánh giá 'a theo quy djnh. Tiêp tVc duy trI vthig
chäc kêt qua phô cp giáo diic cho trê em 5 tuôi, phO cp giáo d%ic tiêu hc dat
müc d 3; nâng cao chat hxqng phô cp THCS tai các huyn, tht xâ.
6. Phát trién y t co s&, nâng cao chat lu'çrng chãm soc surc khOe ngtrôi
dan nông thôn
Cong tác khám chtra bnh, chäm soc si'rc khoè nhân dan ngày duçic nâng
cao ye chat lucmg; c sO vt chat trang thiêt bj ye ytê tiêp tic dixc quan tam dâu
tu; di ngü can b y tê Co sO ngày càng duqc tang cuOng ye chat lucing chuyên
mon. Trong 6 tháng dâu näm, ngành y té dâ chü dng, tIch circ phôi hqp vOi các
ban ngành lien quan triên khai các bin pháp phOng chOng djch, gop phân dam
bão süc khOe cüa nguOi dan nOng thôn nOi tiêng, toàn tinh nOi chung.
Tip tic duy trI kt qua thirc hin b tiêu chI quc gia v y t xâ; huOng dn
triên khai cho huyn Hãi Lang (cOn xã Hãi Son) thirc hin däng k và triên khai
các hoat dn xây dimg xã dat b tiêu chI ye y tê xâ. Tiêp tVc triên khai thrc hin
dir an nâng câ co sO 4t chat ngành yte tinh Quãng Trj vay von ODA cüa ChInh
phü Italia. Triên khai sra chüa khãn cap các Co sâ y tê bj hu hông do mua lU euôi
nãm 2020. Tiêp tiic huy dng sr hO trçi cüa các to chrc, cá nhân và sir dOng gop
cüa nguOi dan trong vic dau tu cho y tê.
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7. Nâng cao cht lurçrng dô'i sang van boa cüa ngirbi dan nông tbôn
Vic du tu xây dimg, sir diing các thit ch van hóa, th thao tr tinh dn
co s& tmg buóc hoàn thin, dáp irng nhu câu sinh hoat van hóa, tinh than cüa

nguM dan, gop phân nâng eao thire cüa nhân dan trong vic gi gin và phát buy
ban sac van boa dan tc, nâng cao thirc thii hithng van hóa cüa nhân dan. Phong
trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng dôi song van hóa" tiêp ti1c &rçic day manh v&i
nhiêu hlnh thüc da dng, phong phü, dä có nbüng tác dng tIch circ. UBND tinh
dâ chi do các ngành chire näng xây dimg, trInh HDND tinh Dé an ye xây d,rng
thiêt chê, van hóa co s giai don 2021-2025.
Dn nay, co 93,1% gia dinh duçic cong nhn và giü vung danh hiu "Gia
dinh vn boa", co 99,4% don vj cap thôn duqc cong nhn và giving danh hiu
"Thôn van hóa" và ti.rcmg throng vâi 81,4% cO nhà vä hóa - khu the thao, cO 87,8%
don vj cap xä có trung tam van boa - the thao.

8.9 sinh môi trung Hông thou, khc phi1c, xfr 1 0 nhim và cãi thin

môi trtrO'ng nông thôn

Phong trào chinh trang, bâo v mOi truông nông thôn ducic cáo t chüc doàn
the, dia phuong quan tam chi do và tO chüc thirc hin, nhu: Phong trào "Ngày
chi nh2t xanh ", "C7ióng rác thai nhta ", "Anh sang dzth'ng quê ", ... dã gop phân
cái thin din mao, b mt cüa các lang quê. Cong tác tuyên truyên ye bão v môi
trung, nhân rng các mô hlnh bão v môi truOng khu virc nông thôn và phát dng
các phong trào quân chüng bào v môi trtr?lrig dixcc thrc hin có hiu qua. Tang
cixOng cOng tác rà soát, don dôc huàng dan các co so san xuât kinh doanh khu c
nông thôn thrc hin các bin pháp bâo v mOi triRing. COng tác quàn i chat thai

duqc chO trQng, có 8/8 huyn, thj xâ cO don vi thu gom và v.n chuyên chat thai
ran sinh hoat, vOi 74/101 xa dâ to chüc thu gom chat thai ran. Triên khai mô hInh
thI diOm thu gom xu i chat thai ran cho ciim xã, gôm: mô hInh tai cm xà Ta Rit,
Hue NghI, A Ngo, A Vao (d%r kiên dua vào 4n hành vào cuôi nam), mô hInh di,ra
vào eng dOn tai xA Triu San, Triêu Trach, Triu An, Triu Lang (dang triên
khai); dang thâm djnh chO truong dâu tu di,r an xây dirng 10 dOt chat thai ran sinh
hoat khu vrc Nghia trang Lit s TruOng San và vüng lan cn dê xO l rae cho
các xã vOng Tây Gio Linh. Day manh cong tác tuyen truyên, kiêm tra vic thu
gom xO 1 bao gói thuôc báo v thrc vt sau sü diing (dã to chüc 12 l&p tuyên
truyên cho 600 ngi.thi dan); den nay dä Co 1.7 12 be chOa bao gói thuOc BVTV
(theo quy djnh can có 01 bê/03ha), nhung chi rnOi dáp (mg duçrc rnt phãn nhO
trong nhu cau thu gom. T5r 1 so xã dat chj tiêu ye t l co sO san xuât kinh doanh,
nuOi trOng thOy san, lang nghê dam bão quy djnh ye bâo v mOitruOng là 85,15%
(tuong throng 86/101 xã, tang 02 xã so vOi nam 2020); t i so xa Co cánh quan
mOi truOng duçic dánh giá xanh, sach, dp, antoàn dat 86,14%(tirang throng
87/10 1 xa, tang 01 xâ so vOi nãm 2020); t' 1 so xà có chat thai ran trên dja bàn
và nuOc thai khu dan cix t.p trung, co sO san xuât kinh doanh duc thu gom, xir

l theo quy dinh là 71,3% (tucmg throng 72/101 xA, thng 02 xà so vOi näm 2020).
T l h gia dInh nOng thôn sO ding nuOc sach dat 58,41%, t5' 1 h gia dInh nOng
thOn sCr di.ng ni.rOc sinh boat hgp v sinh dat 90,8%.
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9. Nãng cao chat Itrqng h th6ng chInh trj co' s&, gi& vüng quc phông,
an ninh và trt tir xã hi nông thôn
He thng chInh trj a c sâ thuông xuyen diic cüng c& kin toàn, dóng vai
trô hat nhân trong lành dao thixc hin các nhirn v11 ye xây dirng nông thôn mOi;
có 85 xâ dat tiêu chI ye h thông chInh trj và tiêp cn pháp 1ut (tang 01 xã so vai
näm 2020). TInh hlnh an ninh ehInh trj và trt t1r an toàn xã hi trên dja bàn tinh
cy bàn dixçic on djnh; phong trào toàn dan bão v an ninh to quôc và xây dirng 1irc
h.rcing Cong an nhân dan trong sach, vtmg m?nh drçic day mnh 0' các dja phixcrng.
Xây dimg hrc lu'çing dan quân "vQng manh, rng khap" và hoàn thành các chi tiêu
quôc phông hang 11am; thirc hin tot phong trào toàn dan tham gia bào v chü
quyên lành thô, an ninh biên gi&i quôc gia.
10. Cong tác kim tra, dánh giá thkrc hin Chuo'ng trInh
UBND tinh dA giao Van phông Diu phM nông thôn mOi tinh thirc hin
viêc kiêm tra, näm bat tInh hmnh xây drng NTM tai các dja phumg; theo do, dã
tiên hành to chac kiêm tra, nãm bAt tInh hlnh tai 08 xA trên dja bàn tinh, v0'i các
ni dung chinh gOm: Kiêrn tra tInh hInh xây dirng NTMtai xA d.c bit khó khAn
vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nOi, tai xã Vinh 0, huyn VTnh Linh; tInh
hInh xay dirng NTM và cOng tác dr dâu, phii trách tai xã Ba LOng, huyn Dakrông
(xã do S& Nông nghip và PTNT di dâu); kiêm tra vic sr din nguôn von sir
nghip ye lTnh virc môi tm&ng tai các xã Triu An, Triu Son; kiêm tra, dánh giá
tInh tInh triên khai thirc hin Nghj quyêt 30/2017/NQ-I-IDND tai các xã Hixàng
Hip, Hâi Chánh, Trung Hãi, Triu Van.
A

A
A
11. Ket qua buy d9ng
nguon hrc

Tng ngun hrc huy dng cho xây drng nOng thOn mói 6 tháng du nAm
2021 là 160.055 triu dông, trong do:
- Ngân sách dja phiicrng là 57.465 triu dng (gm: Ngân sách tinh là
30.000triu dOng, ngân sách huyn là 20.999 triu dông, ngân sách xA là 6.466
triu dOng);
- Vn lng ghép các chucing trinh, dr an là 87.945 triu dng;
- Huy dng doanh nghip, HTX l 2.676 triu dng;
- Von tin diing là 2.45 0 triu dng;
- Huy dng dOng gop cüa nhân dan là 9.519 triu dng.
C'hi tilt có Phu lyc 1 kern theo,)
12. Kt qua thrc hin B tiêu chI Quc gia v xã nOng thOn mói
- Tng s tieu chI dat bInh quân toàn tinh là 16,05 tiêu chIlxA, ciii th:

+ s6 xA dat 19 tiêu chi là: 57 xA (chim 56,4% s xã);
+ S xA dat tir 15-18 tiêu chI là: 16 xã (chiém 15,9% so xA);
+ s6 xA dat tr 10-14 tieu chI: 12 xâ (chim 11,9% s6 xà);
+ S xA dat tir 7-9 tiêu chI: 16 xâ (chim 15,8% sO xA).
(Gil tilt co Phy lyc 2 kern theo)

9
-Trong st 57 xä dâ dat chun NTM ci:ia toàn tinh, qua rà soát, dánh giá
tong the có 52/5 7 xä van duy trI chuân NTM vói 19 tiêu chI và 49 chi tiêu, con 05
xã bj siit giãm tiêu chI, gôm: xA Tan Thành, Tan Long (huyn Hithng Hóa), xâ
Hài San, Hái Phii (huyn Hãi Lang), xä Triu Thành (huyn Triu Phong)'5.
13. Kêt qua thu'c hiên Bô tiêu chI thôn, ban NTM ti các xä DBKK
thuc D an 1385
Ngay tr du nàm, UBND tinh dâ tp trung chi dao các dja phuang thuc
pham vi Dê an ho trçy thôn, bàn cña các xâ dc bit khó khän, xâ biên gii vüng
nüi, bâi ngang yen biên hái dáo xây dung nông thôn mOi và giãm nghèo ben vmg
theo Quyêt djnh so 1385/QD-TTg ngày 21/10/2018 cüa ThU tuàng ChInh pIU
(toàn tInh có 72 thón, bánthuóc 10 xâ cza các huyn Hwóng Hóa, Dakróng), day
manh ,công tác tuyên truyên 4n dng, çhi dao xây dirng ké hoach l trinh ci the
de phân dâu xay drng thôn bàn dat chuân trong thai gian tói'6.
Dn nay, huyn Hixâng Hóa có 37 thOn thuc 5 xã dã dat 390 tiêu chI, blnh
quân dat 10,54 tiêu chI/thôn; huyn Dakrôn,g có 35 thôn thuc 5 xã dã dat 279 tiêu
chI, blnh quân dat 7,97 tiêu chI/thôn, cii the:
- S thôn dat 15-17 tiêu chI: 01 thôn;
- S thôn dat 10-14 tiêu chI: 34 thôn;
- S thôn dat 5-9 tiêu chI: 33 thôn;
- S thôn dat duâi 5 tiêu chI: 4 thôn.
III. DANH GIA CHUNG
1. Nhfrng kt qua dã dt thrçrc
- Phong trào xây dijng NTM tip tic Ian ,t6a sâu rng và duçc ngi.rôi dan
dông tInh hu&ng t'rng; nhn hUc cUa nguai dan ve xây dmg NTM ngày càng ducic
nâng cao, thc sr là chU the xây d%rng NTM;
- Các cp Uy Dãng, chInh quyn và cà h thng hInh trj dâ tIch crc chU
dng, sang tao trong triên khai thirc hin; dã dánh,giá day dU, khách quan các ca
chê, chInh sách trong giai doan 2016-2020, làmtiên dê x4y drng chInh sách giai
doan mai ngày càng hoàn thin, dáp irng yêu câu thrc tiên. Dc bit, các jiuyn
Vinh Linh, Gio Linh, Triéu Phong, Hãi Lang dã quyét tam và no 1irc dé phn du
dt chuân huyn nOng, thôn mâi giai doan 2021-2025, huyn Cam L phn dâu
den nam 2025 dat chuân nông thôn mai kiêu mâu;
- Din mao nông thOn thijc sir khài sic, nht là các dja phtrang dã kjp thôi
khäc phiic Qác thit hai sau các dt thiên tai; két câu Ia tang kiih tê xâ i duqc
tp trung dâu tu xây dirng, trng btxOc dáp irng yêu câu sà,n xuât, dai song nhan
dan, tao diên mao mOi khang trang a khu vrc nông thôn, ké Ca & nMng vUng sâu,
vUng xa, mien nUi;

Ci th& xà Tan Thành chira dt tiêu chi s 5 (dang dAu ur tru&ng TH&THCS d dat chun); xâ Tan Long chua
dt tiëu chi S (can du tu dãi truyn thành va h thng ba dn các thôn), chi.ra dt tiêu chi so 13 (dang 4n dng
tháth 1p HTX); xà Triu Thành chua dat tiêu chi so 17 (khu vrc tp k& cat san a song Thach Han chua dam bão
ho sci bão va mOi tr&rang); xâ Hãi Phü chra dt tiêu chI sO 17 (cOn 02 co sâ san xuât tái chê bao bi và mt s hO
chän nuôi trong khu dan cu xã thai gAyô nhim môi tnro'ng); xa Hãi Scm chi.ra dat tiêu chI sO 15 (do tram y tê xa
xuOng cap tram trong và không dat chuân theo quy djnh).
Cong van so 6851UBND-NN ngay 02/3 /2021 cüa UBND tinh.
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- Kinh t nông thôn tang tru&ng khá, thirc hin co cu lai ngành nông nghip
dat két qua quan tr9ng, phát buy igi the cUa mi dja phung dã tirng buc dch
chuyên sang huàng san xuât hang hóa, lien két, nông ng1iip hthi co, nông nghip
sach, san phâm OCOP;
- Xây dirng NTM ngày càng duqc thrc hin theo hixng chü tr9ng nâig cao
ye chiêu sâu, cht lucrng, bn vftng, hiing dn si hài lông cüa nguô'i dan, han chê
chay theo phong trào, thành tIch. BuOc du dA djnh hInh duc xây d%rng NTM kiêu
mu, nhiêu vüng qué nông thôn trâ thành ncli dáng sOng, tp trung xây dirng NTM
& các xa mien nüi, biên giâi, tiên den giâm d.n khoãng each giüa các vüng mien;
- Trong diu kin Trung uong chi.ra phân b vn näm 2021, tinh cia chü
dng bô trI, h trçl ngân sách dja phung cho 04 xâ däng k dt chuân nàm 2021,
cüng vOi 03 xâ cia h trg ngãn sách tinh nãm 2020, nhäm phân dâu có 07 xã dat
chuân näm 2021. Dông thai tinh cia xây dmg kê hoach von trung hn 202 1-2025,
trong do t.p trung dê h trq các huyn, xâ dat nông thôn mói.
2. Nhü'ng hn ch& tn ti chü yu và nguyen nhãn
2.1. Tim 4ii, hxn chi
- H thng các ec eh& chInh sáeh chua duçc Trung umg ban hành, ngun
lirc tü ngân sách Trung i.rong cho näm 2021 và giai doan 2021-2025 chtra duçic
phân bô. Khã näng buy dng nguOn hrc cOn han chê, nhât là dOi vâi các xâ DBKK,
biên giói, mien nüi, vüng bãi ngang yen biên; nên cia ânh hi.thng lan den miic tiêu,
l trInh kê hoach thirc hin xây drng nOng thôn mói cüa các dja phuing trên dja
bàn tinh;
- Kt qua xây d%rng nông thôn mâi cOn CO sir chênh lch giüa các xA mien
nüi và các xã dông bang; dc bit dOi song cüa mt b phn dan cii vuing sâu,
yang xa, bién giai cOn nhiéu khO khãn, chat krqng ngun nhân lrc cOn thâp;
Chit hucing dat chun và cOng tác duy trI bn vng k& qua sau dat chun&
nhieu dja phucmg chua quyêt 1it trong chi dao thirc hin; mt so xa cia dat chuan
nông thOn mâi chtra thirc hin tOt cOng tác duy trI cáe tiêu chI, mt so tiéu chI cOn
bâp bênh, d rat chuân;
- Xây dirng nông thôn mOi kiu mu 0 ep thôn cOn nhiu han ch. Mt s
huyn chi.ra tIch circ chi dao trién khai thirc hin, chua có chInh sách dê dng yiên,
khuyên khich các dja phucmg;
- Mt s dja phuing ngu0i dan cOn thiu tich circ, tir giác trong cOng tác
bào v môi truOng. Cành quan mOi tnuOng 0 mt s dja phuong chtxa dam bão
xanh, sach, dçp. COng tác chinh trang nông thôn, duOng lang, ngO xOm, yuan nhà
chira duqc duy tn dêu dan;
- Ngun lirc du tu trrc tip cho xây drng nông thOn mOi cOn han ch; cong
tác quãn 1, sO diing eác cOng trInh sau dâu ur cOn nhiêu bat cap; mt so chInh
sach dan tc, djnh mOe h trçl cOn thâp, chua phát buy duçc hiu qua.
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2.2. Nguyen nhân
- HQu qua thiên tai cui näm 2020 và tInh hInh djch bnh COVID- 19 trong
6 tháng dâu näm dâ ãnh hu&ng trirc tiêp den phong trào xây dmg nông thôn mOi;
ãnh htthng den vic khãc phic, duy trI và nângcao các tiêu chI nhir giao thông,
thüy igi, truàng h9c, nhà a,... thu nhp và d&i song cüa ngii dan bj ãnh hithng;
- Cong tác chi dao thirc hin các ni dung xây drng nông thôn mâi mt
so dja phixmg chua quyêt 1it, thiêu chü dng, sang tao, dôi mâi; con trông ch&
vào sr chi d.o và nguôn 1irc cüa cap trên mâi thirc hin;
- Mt s dja phucin ehii tr9ng nhiu dn phát trin kt cu ha t.ng; the ni
dung ye san xuât, phát triên y tê, giáo dic, xây drng dai song van hóa, nâng cao
thire báo v môi tru&ng chua ducie quan tam dung müc nên chua th%rc s1r to
chuyên biên rO net ye b mt nông thôn;
- Di ngü can b, b may giüp vic Ban Chi dao nông thôn mói tt'r tinh dn
co sâ cOn thiêu, thu?mg xuyên biên dng, do do chat li.rçing tham muu thirc hin
chwmg trInh chua dem lai hiu qua cao.
Phn thfr hai
PHUiNG HIXONG, NHIM VJ 6 THANG CUOI NAM 2021
I. MIJC TIEU
- Phn du dn cui nãm 2021, có them 06 xã dat chun nông thôn mói,
nâng sO xã dat chuân toàn tinh len 63/101 xâ (chiêm 62,4% so xã toàn tinh);
- Phn Mu cong nhn 20 thôn nông thôn mâi kiu mu (gm: huyn Vinh
Linh có 10 thôn; huyn Cam L eO 5 thôn; huyn Huàng Hóa cO 3 thôn; huyn
Triu Phong có 2 thon);
- Tp trung hoàn thành khc phic vic siit giãm tiêu chI tai 05 xã d dat
chuân NTM (gOm: xa Triu Thành, Hãi Scm, Hái Phü, Tan Long, Tan Thành).
II. CAC NHIM V1J TRQNG TAM vA GIAI PHAP THT)C HLN
1. Nghiên cü'u ban hành khung co ch, chInh sách
- Xây diçrng Dé an thirc hin Chuong trInh MTQG xây dmg nông thôn mài
trên dja bàn tinh Quâng Trj giai don 202 1-2025, djnh huâng den näm 2030 trInh
Ban Thi.thng vii Tinhüy;
- Xây dirng Nghj quyt v thirc hin Chuong trInh MTQG xây dxng nông
thôn mâi giai doan 202 1-2025, djnh htrang den näm 2030 trInh HDNID tinh (thay
the Ngh quyêt 3 0/20 17/NQ-HDND);
- Phát dng phong trào "Quâng Trj chung si1c xây dijng nông thôn mOi" và
ban hành Quy ch thi dua khen thuOng trong phong trào xây dirng nông thôn mOi
giai doan 2021-2025 trén dja bàn tinh;
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- Ban hành bô tiêu chI xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiêu mu, b tiêu
chI vithn mâu, b tiêu chI thôn, bàn NTM, NTM kiêu mâu áp dimg trên da bàn
tinh giai don 2021-2025; quy djnh ye trInh tir, thu tiic thu hôi bang cong nhn xâ
dt chuân NTM dôi vâi các xA dä dt chuân nhung không duy trI duc 19 tiêu chI
trong 02 nãm lien tiic;
- Kin toàn Ban chi d.o các Chuang trInh MTQG tinh; xây drng ca ch
lông ghép 03 Chuong trInh MTQG trên dja bàn tinh gop phân nâng cao hiu qua
dâu tu;
- Chi dao cong tác rà soát, diu chinh quy hoch chun xây dmg xA nông
thôn mdi, quy hoch vüng huyn theo quy djnh pháp lut ye quy hoch dê phü
hcp vii djnh hixàng phát triên kinh tê xâ hi cüa dja phucing, tron do chü trçng
quy hoach cânh quan nông thôn theo hi.râng xanh - s?ch - dçp và ben vüng.
2. Nâng cao hiu qua cong tác chi do thyc hin Chirong trInh
- Nâng cao vai trô, trách nhim cüa các S&, ngành, thành viên Ban Chi dao
tinh trong vic theo dôi, hung dan, ho trçi các dja phuang xây drng nông thôn
mOi. Thrc hin có hiu qua cong tác d dâu, phii trách các dja phuang xây dimg
nông thôn méti; xem xét, dé xuât mt so doanh nghip ion, tiêm nàng tham gia d
dâu, ho trg mt so xã dc bit khó khan;
- Các SO, ban, ngành, doàn th cp tinh tang cuOng cong tác kim tra, giám
sat, thanh tra djnh kS' và dt xuât vic thirc hin Chuang trInh MTQG xây dimg
nông thôn iriOi dam bão hiu qua; phát hin và chân chinh nhftng vic lam trái vOi
chü tnrang, chInh sách; kjp thai tháo g nhüng khó khàn, vuOng mac cho các dja
phucmg;
- Tip tic phát huy vai trô giám sat, phãn bin xà hi cüa Mttr.n T qu&
và các to chirc thành viên ye vic thrc hin các chü truang, co chê, chInh sách,
vic sO diing, huy dng các nguôn lrc và sii hài lông cüa nguOi dan dôi vOi kêt
qua thirc hin Chuang trInh.
3. Tip tyc tuyên truyn sâu rng, to phong trào xây dyng nOng thôn
mOi mnh me, rng khãp trên dla bàn tinh
- Tiêp ti1c di mOi ni dung, hInh thOc tuyên tmyn nhm huy dng si..r vào
cuc manh me han nüa cüa ca h thông chInh trj yà toàn xã hi tharn gia xây dmg
nông thôn mOi. Các Co quan thông tin, truyên thông chü dng triên khai có hiu
qua cong tác tuyên truyen các ni dung cüa Chuang trInh. Phát huy vai trô cüa
Mt trn và các to chOc doàn the trong vn dng hi viên và nhân dan tham gia
xây dtrng nông thôn mOi;
- Dy mnh thrc hin phong trào "Ngày thO 7v1 nông thôn mOi" den tn
các xã, thôn vOi các ni dung, hot dng thiêt thirc gàn vOi thirc hin 19 tiêu chI
nông thôn mOi. Tiêp c day manh phong trào "Quãng Trj chung sOc xây d%rng
nông thôn mOi" dam báo thirc chat, di vào chiêu sâu, ni dung da dng, hInh thOc
phong phu, có tác dung to sr dOng thu.n, sOc lan tOa cao. Kjp thOi khen thuOng,
dng viên nhüng cá nhân, tp the cO nhiêu dóng gop cho xay dirng nông thôn mOi;
to khI the thi dua sOi nOi trên khap các dja bàn dan cu;
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- Tiêp tiic nghiên cru các mô hInh xây dirng nông thôn mdci ben vQng, tiêu
biêu, hiu qua; có c chê ho trq nhân. rng các mô hlnh, các phong trào thi dua có
hiu qua, có sirc lan tóa trong xây dmg nông thôn mâi.
4. Huy dng và sfr diing Co hiu qua các nguin liyc xãy drng NTM
- Tp trung huy dnmQi ngun 1rc d th%rc hin cO hiu qua çhuong trInh.
Tranh thu eác nguôn von ho trçl tr Trung iiong, huy dng tôi da nguôn lirc cüa dja
phuang; day mnh huy dng von dâu tx ti'z doanh nghip; pháthuy vai trO chü the
cOa ngui dan và cong dông nhäm buy dng có hiu qua nguôn 1irc tir nhân dan;
tang cis&ng thu hOt nguôn d dâu, tài trçl cOa các to chOc, cá nhân dê iru tiên cho
các xã dàng k dt chuân theo kê hoch và các xà khó khãn;
- Chi do nghiêm tOe áp ding ccc ch du tu de thO trong xây drn nông
thôn mói. Rà soát, dieu chinh và ban hành mâi các thiêt kê mâu, dr toán mâu cho
phO hqp vài tlnh hInh th%rc tê cUa các dja phucmg và dam bão phát huy hiu qua
cong trInh sau dâu ti.r. Thirc hin có hiu qua cci chê trao quyên cho nguôi dan và
cong dông trong xây dmg n8n th6n mâi; tang cithng cong tác kiêm tra, giám sat
vic quãn 1, sO dung các nguôn von dam bão dâu tu hiu qua, dOng tr9ng tam,
tr9ng diem.
- Lng ghép có hiu qua Chixcmg trmnh MTQG giàm nghèo Va an sinh xä hi
ben vftng, Chucing trInh MTQG phát triên kinh tê xã hi vüng dông bào dan tc
thiêu sO va mien nOi vói Chixmg trInh MTQG xây dirng nông thôn m&i, gOp phân
nâng cao các tiêu chI nông thôn mi a vOng mien nOi, vOng dc bit khó khàn.
5. Thiyc hin CO hiu qua các ni dung thuc chu'o'ng trInh MTQG xây
thing nông thôn mO'i
- Tip tiic hoàn thin và nâng cao cht krqng h thng h tang cci bàn phc
vii san xuât và dan sinh 0 nông thôn theo huOn dáp Ong yêu câu, nâng cao ch,ât
1ung; ehO tr9ng dâu tu xây dirng kêt câu ha tang kinh tO xã hi nông thôn gäti
voi phát triOn do thj, kêt nôi các vOng mien; huy dng nguôn 1rc sOa cha các
cong trinh, ha tang bj hu hông do thiên tai gay ra trong näm 2020;
- Phát trin san xut nông nghip theo huOng hang hóa, nâng cao giá trj gia
tang, thIch Ong vOl biên dôi khI hu; chuyên djch co câu kinh tO nông thôn, nâng
cao thu nhp cho nguOi dan. Phát triOn các mô hlnh tO chOc sànxuât trong nOng
thôn cO tham gia liOn kêt san xuât gän v0i tiOu th nOng san; day math chuong
trInh OCOP. Phát triên các mô hInh du ljch nôn thôn g vOi xây drng nông thôn
mOi, trong do tp trung phát triên cae diem den và san phâm du ljch nông thôn
dc trixng gãn vOi xây djng nông thôn m&i;
- Nâng cao chit luqng các lTnh virc van hóa, giáo diic, y t, chm sOc sOc
khOe cho nguOi dan; chO tr9ngcông tác giâm nghèo và an sinh xà hi mt each
ben vüng, nhât là dôi vOi dông bào dan tc thiOu sO, mien nOi;
- Bâo v môi truOng và xay drng cành quan nông thôn sang - xanh - sach dep và an toàn; trong dO tp trung giãi quyOt vân,dO bOc xOc ye mOi truOng nOng
thOn do ành huOng cOa qua trInh phát triOn san xuât và cong nghip hóa. Huy dng
mci nguOn hrc day math phát triên mng hrOi các cOng trinh cap nuOc tp trung
theo quy hoach;
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- Nâng cao cht luvng h thng chInh trj. và tang cung kliã nãng tiêp cn
pháp 1ut cho nguii dan và thrc hin cong tác bInh däng giâi;
- GiQ vtthg quc phông và an ninh, trt tx xã hi nông thôn; trong do can
day manh cong tác xây dimg phong trào toàn dan bào b an ninh to quôc; thu&ng
xuyên tO chirc rut kinh nghim, tang cung nàng 1irc diêu hành cUa Ban chi dao
138 - 1523 tr cap huyn den co sâ; bô trI kinh phi phic viii cOng tác truyên thông
ye an ninh trât tr.
Ill. BE XUAT, KIEN NGH!
1. Bi vó'i Trung uo'ng
- D nghj Trung ucing s&m ban hành h thng cci ch chinh sách áp diing
cho giai don tiêp theo, thông báo vOn trung han cho các dja phucing ban hành
b tiêu chI nông thôn mâi các cãp trong do, can cO djnh hithng cii the ye xây dimg
huyn nông thôn rnó kiêu mâu dê tao diêu kin thun lçii cho các dja phucmg chü
dng xây dçmg kê hoach thrc hin;
- Sam ban hành quy djnh ci th v h thng Yãn phOn Diu phôi nông
thôn mth các cap giai doan 2021-2025 theo hii&ng dông b, thông nhât tr Trung
ucing den dja phucing. Tang cuông cong tác tp huân, hu&ng dan chuyên sâu cho
di ngQ can b cap tinh ye triên khai các nOi dung xây dirng nông thôn mói;
- D an 1385 cua Thu tuàng ChInh phü dã gop phn day manh xây dirng
nông thôn mói tai các dja bàn xà dc bit khO khàn, gop hân thu hcp khoãng each
chênh 1ch trong xây dmg nông thôn mói tai các xâ mien n11i và dOng bän. Tuy
nhiên, hin trng nOn thôn mai cüa các thôn, bàn cOn thâp, thu câu nguôn hrc
cOa các dja phucing rat lan; vi 4y, trong thai gian tói kInh dê nghj Trung ucing
xem xét bô trI them nguôn 1irc thirc hin Dê an dê các dja phucmg thirc hin dat
muc tiêu kê hoach dé ra;
- Nâng mrc phân b vn Chi.xang trInh xây dirng nông thôn mcii trung han
giai doan 2021-2025 cho các dja phuong bj ânh hu&ng nng nê cüa rnua, LU trong
näm 2020 dê vera tp trung khàc phc, vra duy trI và nâng cao chat hrgng xây
dirng nông thOn mâi mt cách ben vüng; sam giao von nàm 2021 dê kjp th&i triên
khai nhiêm vu cüa Chucing trInh, dam bão vic thrc hin và giãi ngân theo quy
djnh cua Lut Dâu tu công;
- H trçr mt phn ngun kinh phi thirc hin 1p quy hoach chung xây drn
NTM các xâ, áp dting theo h so các chi phi ducic quy djnh tai Thông tis sO
20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 cüa B Xây drng hung dan xác djnh, quàn
1 chi phi quy hoach xãy dmg và quy hoach dO thj.
2. Di vói Tinh üy
- Tip tic quán triêt dÀy dü, nghiêm tuc, sâu rng, hiu qua các chü trucing,
chInh sách cüa Dãng và Nhà nuóc ye thrc hin Chuang trInh mvc tiOu quOc gia
xây drng NTM; Nghj quyêt sO 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 cüa BCH Trung ucmg
Dãng ye nông nghip, nông dan, nông thOn trong do xác djnh day là nhim vii
chInh trj quan trong, thuang xuyên, L dài nhàm huy dng và phát huy sac manh
tong hgp cüa cã h thông chinh trj và nhân dan cOng tham gia;
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- Chi do kin toàn Ban Chi do các Chxcing trInh MTQG tinh giai do?n
202 1-2025 theo hithng bô sung mt so üy viên Ban Thu?ng vii Tinh üy trong Ban
Chi dto tinh, dôi vói BCD cap huyn kin toàn theo hung dông chI BI Thu huyn
üy lam tru&ng Ban Chi do;
- Ban hành Chi thj v tang cung sir lAnh do cüa Dâng di v9i thirc hin
Chucrng trInh MTQG xây dimg NTM giai don 202 1-2025
- D nghj Ban Thu?mg vçt Tinh üy t chirc dánh giá 1i kt qua thrc hin
phong trào "Ngày thu 7 vi nông thôn mdi" dê diêu chinh hoc phát dng phong
trào mâi phü hcip vi tInh hInh thirc tê.
3. Pm voi HDND ttnh
- Xem xét thng nht ban hành Nghj quyt v xây dim mui dn nàm 2025
(thay the Nghj quyêt so 3 0/20 17/NQ-HDND) vão kS' h9p cuôi näm 2021, HDND
tinh khóa VIII. Trong do, uu tiên tp trung nguôn 1rc cho xâ, huyn dt chuãn
NTM và NTM nân cao, NTM kiêu mâu; xây dijng thônlbàn NTM tai các xã d.c
biêt kho khän va diêu chinh môt so quy dinh ye dinh muc ho trc phu hcip vcii tinh
hInh thrc té, dê xuât bô trI nãn sách tinh tôi thiêu 70 t dông/nàm cho xây dmg
NTM dê dam bão mvc tiêu âê ra;
- Xem xét ban hành các co ch, chInh sách di vth nông nghip, nôn thôn,
nông dan giai don 2021-2025 bão dam phü hgp và dü mnh nhàm thiic day xây
dimg NTM trên dja bàn tinh.
Trên day là Báo cáo kt qua thirc hin Chixng trInh MTQG xây dimg nông
thôn rnâi 6 tháng dâu näm 2021 trén dia bàn tinh Quãng Trj, UBND tinh kInh báo
cáo dê các BO, ngành Trung ucmg, Tinh üy, HDND tinh nãm tInh hInh và cO chi
dao cu the.!.
Nci nIzn:
- Các B: NN&PTNT, KH&DT, TC;
- VPDP NTM Trung ucmg;
- TT.Tinh üy, TLI-IDND tinh;
- CT, các PCT IJBND tinh;
- Các Sâ, Ban, ngành cap tinh;
- VPDP NTM tinh;
- UBND các huyn, thj xA;
- Liru: VT, NN/
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