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GIAI UO4N 2:016 - 2018
L Tmnh hInh triiên khai
1. Vê bi may ciii do, diu hanh vi 1i thông co' quaii tham mmi'u giiIp
vic to chfrc quin 1 vI triên khafi Chimug trInh các p:
UBNID huyn di Quyt dnh thinh ip Ban Chi do Chuo'ng trinh
MTQG huyn giai don 2016-2020 do Chü tch TJBND huyn urn Truông
ban (Quyêt dnh so 609/QD-IJBNI) ngiy 09/5/2017); thinh ip Van phông
diêu phOi Chuong trInh MTQG xây dg nông thOn mó'i huyn do 01 PCT
UBND huyn urn Chánh Van phông (Quyêt dnh sO 1 750/QD-UBND ngày
04/11/20 15); hang närn UBND huyn di kjp thè'i kin tom Ban chu do cap
huyn.
Dôi vói các xi di thành 1p BCD vi Ban quin i Chuong trInh. Ban
Chi do xi do BI thu Ding üy xi lam Trung ban, Ban quin 1, xi do Ch tjch
UBND xi urn Trung ban và có 43 thOu di thinh 1p Ban Phit triên thôn do
Trixông thôn lam Trung ban. Ngoài ra, eic xi di bO tn can b kiêm nhirn
theo dOi, tOng hgp, bio cáo tInh hInh thrc hin nOng thOn mó'i trén da bàn xi.
2. Cong tác chi do, diêu hàirmh:
Trong 3 nim qua, Thuè'ng trc Ban chi do và các thinh viOn thung
xuyên tO chi'c các doàn kiOm tra vic thçi:c hin chu'Gnlg trInh niIc tiêu quOc
gia ye xây dirng nông thôn môi cüa cic xi. Huyn üy, UBND huyn di ban
hinh các yin bàn huó'ng din, chi do triên khai thrc hin Chuong tnInh; các
doàn the chInh tn - xi hôi di tIch circ phôi h?p, tham gia th'c Iin ChuGng
trInh vi dt duc nhing kêt qua ban dâu.
3. Cong tác tuyên truyn, vn dmig:
Di t chrc tuyên truyn vO'i nhiu liliTh tht'rc nhiu: Xiy dimg phóng sir,
bài viêt ye xây dçrng NOng thôn mó'i (NTM) tuyCn truyC:n trên ic phuong tin
thông tin dai chüng trên dja bàn huyn vi trCn Cong thông tin din tir huyn;
tuyên truyên lông ghép vi các phong tnào thi dua, mO hinh cOa Mt trn và
các Hi doin the huyn phát dng nhi.r: phong trio Toàn din doàn ket xây
drng dè'i sang van hóa & khu dan Cu"; phong trào thi dua "Dan van khéo";
"Chung tay vi ngui nghèo - không dC ai bj bO 1a phia sau" gin vi xiy dçfng
nông thOn mói; phong trio "Doàn viCr thanh niC:n ehurig tay xiy drng nóng

thôn mói"; mô hInh "5 không, 3 stch"; hông dan "Phát huy rii irc dê phát
trin cong dng". Phong trào thi dua Chung sic xây drng rông thôn niii
du9'c phát dng sâu rng các cap. Các xa d phát dng ph.ng trào thi dua
chung sirc xây dçrng hông thôn mó'i vâ xác djnh xay dmg imnp th&i rni lâ
nhim vi.i cüa ca h thông chInh trj. Do do, den nay hãu hêt. cá
, cOng chü'c
và ngu'èi dan dêu hiCu rO mic dlch, righia, quyCn ç'i vâ 1 ráoh niiim cüa
mInh trong thirc hitn xây dirng nOng thôn rnói, thirc và trách niiiêm cüa
nguôi dan dã du,'c nârig len rô ret.
IL Kt qua thi'c hin phong tirào th dua
1. Các giãi pháp day nhanh tiên d xây drng Nôrig tLn márh
1.1 Diy inçnili pliát triên Sn ciô gi'i vó'i thi
Cdf igmnh nông
nghip, chuyên djch co' cu kink té nông thôn:
Huyn dã tp trung phát trien san xu.t, khuyn khIch 1in <At t:ong san
xuât và tiêu thu san phâm; t1xng buóc thrc hin "TEi co cu ngkih nông
nghiêp" theo huóng nãng cao giá trj gia tang và phát trien bEn ijrg gail vó'i
xây dung nông thôn mO'i. Quy hoach phá: triên san xuãt duo xày dxng trêri
co' s xác dnh nhórn cay, con phii hrp vO'i diêu kiên cüa tu'n xà. NguO'idân
dã tüng buó'c áp ding t'rng diing tiên hi k thut, sü dung may rnOc thiCt bi.
vâo các rnô hInh phát triên san xuât nOng nghiêp, tiêu thu côn nghip. Vic
tiêu thu các nông san ehñ lrc ducc dam bâo, gop phân nâng cao thu n1ip.
Tr ngun vn sir nghip Trung uorg, Chuog trinh 3 Ga., Chucing trnh
135, chinh sách ho tro tic tiêp cho ngu'i dan thuôc hO nghèo 0. yang khó
khàn, phông NN&PTNT huyn, Tram k1uyên nOng huyn Va CC xã triên
khai thrc hin mô hInh h trg phát triCn san xut, da dng hóa sinh kê vâ. nhân
rng mO hInh, nâng cao thu nhp. Các mO hInh lrng diing nhr: mO hinh san
xuât li1a giOng, mô hInh vt, mô hInh nuôi dC Iai bach thâo sinh san, bO cái lai
zebu sinh san, rnô hInh trông ché da phuo'ng, mô hinh trông cay an qua nhir
cay Buii, Bo', Dra xiem, MIt Thai Lan, mO hInh QuC... nh 4y cia gop phân
gia tang thu nhp, nâng cao dO'i sang cüa ngu'O'i dan nOng thôn.
Các xä trên cia bàn huyên dcrc h trp' gi&lg trâu dirc giOng tr Trung
tam Khuyên nông tinh dê thrc hin k hoach cái tao Va phat triCn dan trâu
theo huóng thjt giai doan 2016 2020; M tr xây dimg chuOng trâu và cap
trau cho cac h dan thuôc dr an: "Ug di.ing nuOi trâu cal tiên dê nâng cao thu
nhp cho dông bào H're và bâo v môi trithng ô huyn".
Ben canE do, các hoat dng h tr nâng cao thu nhp cho ngu'i dan
duGc chu tr9ng nhu: hoat dOng vay v&' tao diCu kin cho 1.12.0 lut chj em
phi nO vay do Hi LHPN huyn vn dng và quân l dC d.0 tu' phát triên,
nâng cao thu nhâp; Huyên dioàn tO chñ'c thijc hin tuyên truyCn, hiiOg dri
cho thanE niên vay von giái quyët vic lam, giup nhau lam an phát triên kinh
te, cô 452 h thanE then vay.
Cong tác dào tao ngh cho lao drg nông thOn, dã mc 02 lOp cho 60
lao dng là thanh niên, 01 1p so' cap (dirO'i 03 tháng) vC phOng, chng djch
cho gia sñc, gia cam có 30 h9c viên tham gia.. T 1 lao dng h9c rgh gàn
vó'i tu tao viêc lam, áp dung vào trong phát triên san xuât kinh tê h gia dInh

dat t' 1 khoâng 80%, các Co quan ohü'c näng cüa huyn và LTI3ND các xã dL
phôi h9p vi Trung tarn dy nghê va Trung tarn GDNN - GDTX huyn dã tao
diêu kiên thun lçi dê nguèi lao dông tham gia llQc tp nhäm phát trién kinh
tê, on djnh di sOng gia dInh, tir to duçcc vic lam, tang thu nhp.
Tinh dn cui näm 2018, s hO ngheo con khoâng 1.293/5032 I.â, chim
t lê 25,70%; LTBND huyên dã chi dao cc quan, do v ch'c näng to chi'c tu'
van, tuyên truyên và day manh côrg tác xuât khâu lao dirig. gii quyêt vic
lam, thu'c hiên tot chinE sách an sinh x hOi.
1.2 PIzát tri;i hi tang kink il - XLd Wi:
Trong 03 näm 2016-2018, huyên dii thuc hin iiànc cn. lam mó'i các
tuyên dung GTNT vi tng chiij dài hn 20km gOrn các tu:, n duOng trung
tarn huyên, dung tnic xii, dirOrg :ruc tIOn, duO'ng ng xám, TO chrc thirc
hin be tOng xi rniing các tuyên du'à'ng ng xóm, nâng c, (thy tu, sira chü'a
du'ng giao thông trc xii, lien xii; cng iiOa du'cng trc chInE ni dOng. H
thông câu, cOng trên các tuyn dithng huyn duc xiiy drng kiCrL cO, phi h9p
voi cp duO'ng dii quy hoach, có 100% km duOg huyr1 duçe hiic rI hang
niirn.
Thirc hin du tu' rni, nâng cp, SÜEL chta các cOng trrih thñy 1i, kiên
CO hóa các tuyên kênh nrno'ng. Hang riim tO chic duy ru biio duO'ng ciic dp
dâng vii kênh mucing darn biio dñ diêu kin dáp rng yêu ciiu din sink vii theo
quy djnh ye phông chOng thiên tai.
H thng chç nOng thôn, co sO' ha tng thuong mi nOrig thOn dii co bàn
hoàn thiên. Hiên nay, huyn có 2 chg nOng thôn hang III, 2. xii không quy
hoach chv vi niim gan chg trung tarn huyêri, 01 xii chua CO chç.
He thng luói din nOng thOn duoc ciii tao, nâng cp, m1c rng, t 1 h
dung then trên da bàn huyn dat 99,4% (4.746 h/4.775 he). CiiccOng trInh
dam biio cung cap nuc sinE hoat cho ngui din hang niim duc tO chu'c cluy
tu biio du'öiig thuO'ng xuyên.
1.3 Xây drng NTM có divi sang tinh ihin plwng pith, JCthh minh, gifr
gin và phát huy ban sac van Iióa dan t5c:
Huyn dã tp trung trin khai thc hin phong trio "Toin dan doin k&
xay drng di sOng van hóa khu dan Cu" Vii xác djnh day là ni dung quan
tr9ng dê xây dçrng con ngui van hóa, urn nhân tO hlnh 'chinE un gia dInE vim
hóa và cong dOng van hOa mt cách ben \r g. Hang nirn, T i gia dinh duqc
cOng nhân vim hóa chiêrn tSr l trên 75%; thOm vim boa chiCm t5r L 74,41%; ccc
quan, don v duo'c cOng nhn yin hóa chiCrn t5 i 100%.
Các thit ch van hóa, th thao duge tp trung du tu' (dn nay dii xây
dirng nhi thi dâu the thao trung tam huyn và nhà vim hOa thiêu nhi), tao
khOng gian dê to chñc các hoat dng vim hóa, van ngh, the di,ic the thao dáp
ihg nhu câu cüa nguOi dan. To chirc duy tu, ning cap, sua cha cic nhii vim
hóa thOn dé nhân dan trên dja bàn tham gia sinh hoat fttân dip cic ngiy lê,
ngày dai doàn két dan tc...
COng tác giáo dic cic cp tip tiic dugc chü tn9ng. Chit iu'gng giáo
diic các cap h9c ducic nang len, phO cap giio dic tiêu h9c, phO cp giio diic
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THCS, phô cp Giáo dijc Mârn Non tré em 5 tuôi dup'c triêii khai và dt kt
qua tot, 5/5 xâ duy trI gi
dat chuàn. Xâv dmg hoàn chinh cáo cOng trInh:
phông h9c, nhà hiu b, ni-ia da náng, nFmâ bêp an, nhâ lam vio, tuèng rào,
cong ngO, san nên cho cáo truè'ng mâu iáo, tiêu hpc, THCS. Tinh den nay
trên dia bàn huyn có 05/17 truôg dat chuan quOc gia, chim.t'ç' 1 29,4%
tOng sO truôg hpc cáo cap ti-en dja bàn 1liyn.
1.4 Chu'o'ng trInh mic tiêi v t qu6c gia, y il /c lc-ôg, thám soc
sfrc khóe bà mc, tré em: duç'c triCn khai thic hin oO hiu qua; cOng tác khám
chUa bênh, báo hiêrn y t du'cic triCn itha JCn tuyn xã. Hin nay, các Tram y
t xa có bác s dmt t 1 100%. Chinh sách h trçc Bo hiro ê obo hu nghèo,
hO can ngheo, hO DBDTTS, ho sOng c L
EBKK oiroc qin L ty lê hO
dan tham gia bâo hiêrn y tC dat lchcãng cT7% dã gOp pllân cái thjr1 finh trng
sñ'c khOe cho ngu'Oi dan vüng nông ':hOn.
1.5 Báo i'
nông thôn:

niôi tru'à'ng, bqo dm UH

,'ât

an !:fl ,; hô/ ta/

TO chirc các hoat dng tuyêri truyn huO'ng Irng cáo r1gày
ye mOi
tru'ng nhLr: ngày "Nuó'c The gió'i", "Ngày KLI tung The gió'",. ra quân Têt
trOng cay "DO'i dè'i nh an Bác" nhärn gop phân tao d che phà xanh, cal
thiên mOi truYng hucng tói phát triOn dO thj, Xác nhn dáng k he hoach bào
v mOi truo'ng cho 13 di.r an dâu tu; duy trI cOng the thu gom trác thai nhärn
darn báo v sinh rnOi truO'ng nOng thôn. Hin nay, trên dia bàn huyn dä có

3 5/43 thOn có no'i thu gorn rae tp trung Va th I rae theo quy nh.
Tang cuO'ng tp huân, tuyên truyn. phô bin giáo dme pháp

lust v
an
ninh trt tir cho lirc lu'çmg nông cOt ér ca sO' và cho nguO'i dan 6' nOng thOn,
vüng sâu, yang xa; tang cumg cang co, nâng ca.o chat lu'çing hoat ng cüa
1trc lu9g cOng an xã, 1rc lugng dan quãn tr ye và tO an ninh ni-ian dan.
2. Huy dng nguôn hrc phát triên nOng thôn mO'i:
UBND huyn dA tnin khai cáo cc ch, chInh sách ye phát triên nông
nghip vàxây dçrng nông thOn mi duc kp thO phi.ic vm cho vic chi dao

cüa cáo cap, các nghành. Trong 3 närn qua, huyri dã huy dng nguOn irc
thirc hin Chuang trInh giai doan 2016 - 2018 trCn da ban huyn là
2 14.997,64 triu dOng, trong do:
Ngun ngan sách h trg tnixc tip: 33.936 tniu dông VOn Ngan sách
Trung u'ong: 27.388 triu dOng, Vn ngân sách Dja phuc'ng: 6.548 triu
dOng);
- Vn 1ng ghép tr các chu'ang trIrth, di an khác: 161 .73584 tniu

dOng;
- Vn tin dmng: 15.133,5 tniu dng;
- VOn Doanh nghip: 50 tniu dng;
- V1n huy dng tr ngri dan và cong dng: 4.142,3 triu dng.
3. Mo hlnh và phát dng phong trào thi dua, cOng tác Idien thu'ô'rig:
3.1 Diy minh xây drng Nông thôn rnó'i thông qw p!idii dng phong
irào thi dna và buy dng xâ Il(3i bOa ngu i?'c dâu tw.
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LTBND các xã trong huyn du tich clrc vn dng nhâri cân dóng gop
cho xây dirng Nông thôn mri vâ d.t du'crc kêt qua tIch cc.
Hi Lien hip Phi ntt huyn vâ xä dã tuyên truyn 1ng ghép ni dung
Chumg trInh MTQG xây drng nông thôn rnói vi Cuc vn dng "xay drng
gia dInh 5 lthông, 3 sch" gän vo'i phong trào thi dua" Phi n: tich crc hpc
tap xây dirng gia dInh hanh phiic" kt que. co 3.285 hd viên phi ni hçc tap.
HOi Nông dan huyn: dã quári trit nhn thirc cho hii 'viên cila rnInh ye
Chuong trInh MTQG xây dirng n5ng thôn mó'i; tham gia thc hiên cc phong
trào "Nông dan thi dua san xuât giôi. doàn ket gitip nhau giãrn nghèo ben
vttng và lam giâu chinh dáng", "Nông dan chung sic xây dmg nông thôn
mó'i". Vn dng nông dan dóng gop ngv Cong. hin dt dai C im5 duO'ng
giao thông nOng thôn; vn dng nOng dan phát trien sàr: yj • tao 'iêc lam
nâng cao thu nhp, gOp phân xóa dOi, giant ngho. giü gm. an iinh trt tr thOn
xóm;
3.2 PI,dt d3ngpiwng trào thi iiw:
Hu'Ong irng phong trào thi dua "Chung sOc xây dimg nOrig thOn mi"
do Tinh phát dng, xác djnh day là mt phong trào mang tInh thiêt thrc, gop
phân thüc day sir phát triên kinh tê - xã hi ti da phij yng, UBND huyên dã
ban hành Quyet djnh so 130/QD-UBN]) ngày 22/9/2016 v phC duyét kC
hoch triên khai thçrc hin phát triên nông nghiêp, xây dxng nOng thOn mi
giai don 2016-2020; Kê hoch so 66/KR-UBND ngày 1 5/11/2016 ye to chic
thrc hin phong trào thi dua "Minh Long chung sOc xây dirng nOng thôn mO'i"
giai don 2016 - 2020. Dông thi UBND các xâ tO chic phát d:ng phong trào
thi dua vth nhung muc dIch, yeu câ c the, do cüng là mt trong nhrng
nhim vi quan tr9ng trong thi gian ti. Den nay 05/5 xa dà tO chüc phát
dng phong trào thi dua xây dmg nông thôn mói. Thông qua phong trào thi
dua, nhãm phát buy sñ'c manh cOa he thông cbInh tr trong vic tuyên truyên,
nang cao nhn tbic, vn dng nhân dan tham gia thc hin thàng lcd mllc tieu,
nhim vii xây dirng nông thôn mói cüa huyn th nay dCn närn 2020.
3.3 Kê( qua khen thu'ö'ng:
Trong 03 nàm qua, UBND huyn dä Ithen thuOcng cho 15 tp the, 28 cá
nhân có thành tIch xuât sac trong tO chic thtrc hin Chu'oTlg trInh nay, dOng
thai khen thuOng cho 1 tp the và 01 cá nhân cO thành tIch trong phong trào
xây drng duO'ng be tong GTNT trOn da bàn xã.
III. DANH GIA CHUNG
1. Nhfrng mt dtt du'çc:
Trong qua trInh trin kbai thrc hin Chuang trinh mllc tiCu quOc gia ye
xây dirng NTM giai doan 2016 - 2018, dci sOng vt chat vâ tinh than cüa
nguO'i dan nông thôn du?c nâng len, an ninh nOng thôn du9'c hao dam, b mt
nOng thOn dã có nhiêu khOi sac. Kêt câu h tang kinh tO - xà hi ngày mt
phát ti-iOn nhu: h thông du&ng giao thông tr huyn den xa, tr xã den thOn
truO'ng h9c, các thiet chê yän hóa - the thao co' si..,, tao ra cliOn mao rnO'i cho
huyn ni.

- Co' cu kinh t nông thôn chuyri djch theo hLróTig tang cn t trgng cong
nghip - dch vi, nâng cao chat h.rçing, hiu cuâ san xuât. San xuât nOflg nghip
tiêp tic phát triên on djnlTl, tái co' câu ngânh nOng nghip dang di dung huóng,
rnt so cay trông chuyên dOi có hiu qua
- Các hot dng van hóa, vn ngh, the thao qun ching duc dIuy mnh,
Chat lu:çng giáo diic ngày càng tang, cOng tc p1i0 cap giCo dc :iCp ive dugc
duy trI i tt câ các xä. Cong tác phOng hênn, cháni sOc sü'c khOe nhân dan dt kêt
qua tOt, t I ngui dan tharn gia BHYT ngay rnt tang.
H thông quán l, thrc hin Chuoig trinh các cap dã duc thành lap,
kiên toàn, di vâo hoit dng co' ban hiu qua. Các van ban lanh dc, chi dao
thirc hin Chuang trInh cüa huyri du'p'c hLr1 hãn±i khá day dd, kç th'i.
- Các chinh sách h trc phát trin san xut cOa trung icng, tirth duç'c
triên khai kip thai, sâu rông qua các dC an. chu'c'ng :rir:i, kC 1m:ch ct the;
Dâo :o nghC
mO hInh phát triên san xuât có hiu qua dupc chO rthaxt
cho lao dông nOng thôn dã buó'c dâu cO hiu qua, thu nhp nia ngu'ci dan
nông thOu ngây ducic nâng cao, di sOng viL châ: và tirJi than cüa nguO'i dan
tirng buc duçc câi thin.
- Phong trào thi dua chung si.i'rc xCy dung NTiff duçc rthan dan và xä hi
dOng tInh hu'O'ng img mnh me, tio ra su1re lan tOa Ion va that sr mang li hiu
qua thiCt thc dOi v0i chuo'ng trInh xây dçrrig NTM.
2. Ton ti, hn chê và nguyen nhãn:
a) Han M, tn tai:
- COng tác triên khai thirc hin mt sO các chi tiêu, tiêu ch NTM 0' các
xã chm. Chat luçmg mt sO các tiêu chi NTM dà dt ti rnt sO xà con hn
chê. CCnh quan mOi truOng nông thôri chua tht s11 xanh - sch - dçp. TInh
tring 0 nhiêrn môi truong nông thôn có xu hirOng gia tang 6' nhieu no'i.
- Lien kt, hçip tác trong san xut, ch bik, tiêu thu cOn hn chê. Viêc
áp diing khoa h9c, cOng ngh vào san xuât chua nhiu; Vic duy tn và phát
huy các lang nghê truyên thông cOn gp nhiêu bat cp.
- Vic huy dng ngun 1ic cho xay dçrng NTM cOn gp nhiu khó
khän. VOn ngân sach nhà nuOc (kê câ von lông ghép t6' các chu'ong trInh, d
an khác) cOn qua thap so vó'i yêu câu; vOn huy dng trong dan i'ât hn chê do
thu nhp cüa nguO'i nOng dan cOn thap; vn huy dng tO các doanh nghip
khOng nhiêu.
- D6'i sang vat cht và tinh thn cüa cu dan nOng thOn tuy du'cyc cal
thin nhung van cOn ô' mOc thap. An ninh, trt tir an toàn xä hi 6' nOng thôn
cónoi, có lOc chua báo dam. Mt sO t nan xâ hi chua du'p'c ngàn chn trit
b) Nguyen nhán tn tai, hin ché':
- Dim xut phát xây di.rng NTM cila huyn cOn thp. san xut nOng
nghip vn cOn khó khän, hang hOa nOng san ban da khó cnh iranli.
- Tp quán san xut, sinh hoat, tiêu dung cfia bà con chna thi,rc sr thoát
khOi tInh tr tOe, tir cap. TInh trng thiéu phurnig thOc canh tác nOng nghip
6

con tn tai y nhiu no'i. Các diu kiên khó khàn hôi tu nguài nghèo nhiki
nén khó khac phiic ngay du'oc, ngui nghèo con rat iing tüng dê tir Ira chpn
phu'ang thiii'c thoát nghéo, tang thu nliâp.
- Nhân thü'c cüa imt bô phâri can b, dárig T
và nguoi dan con han
chê, nhât là ti.r tthng trông chy, lai vâo sir dâu tu tr ngân sách nhâ nu'ó'c,
tInh tu 1irc, tçr cu'Ong chu'a phát huy dirig
iên

- Vic huy dng các ngun 1rc xà hi cho xây d:ng NTM vâ thu hñt
von dâu tu' cüa doanh nghip vào nOng nghip, nOng thôn con hn ch. Co chê
tro' vn xay dirng NTM cOn clan dêu gita cdc vüng cO d;u. kin da I2,
kinh t - xa hôi khác nhau.
- NguOn lirc dâu tu con hmn ch sc nhu câu nht . nh cau ctau tu' Xây
dimg phát triên kêt câu h tang ndng, thOri.
3. Bài hQc kinh nghim:
- Xây dirng NTM truó'c ht phâi âm tOt cOng tác tuyên truyêr. dê cá h
thông chInh trj và nhân dan nhn thic dng và dy dü v >:àv d.mg NTM.
ThuO'ng xuyên to chü'c da dang các hlnh thic truyn thông
Chu'ciig trInh
nông thôn rnó'i; tuyên truyên nâng cao nhin thirc trách ithim cüa nhân dan
trong vic chung tay xay dimg nông thôn niñi; tao s1r dOng thuin cao trong xA
hOi nhäm thiic hin mic tiêu dim huyn nhà
dIch nOng thOn mO'i. Phâi lam
cho ngithi dan xác dnh chInh h9 là chü the cüa xây dirng NTM dil Chu'o'ng trInh
rnâi thit sir thành cong.
- Cn xác djnh nhüiig cong trInh, cong vic birc xüc cüa ngu'i dan vâ
tap trung thixc hiên tot. Trên co s do, Uy ban nhân dan các xã can xây dirng
kê hoach, giãi pháp phii hçp cho tirng Ioai tiêu chI cli the; phân cOng trách
nhiêm cu the cho Ban Chi dao, các ban, ngành, ctoàn the thu'O'ng xuyên kiCm
tra, dánh giá, ri1t kinh nghim trong chi dao. tr do tao thOrn tin vâ khi the phân
kihi cho ngui dan, khoi dy và phát huy diu'gc vai trO chñ thO cña dan trong
xây drng NTM.
- Thuc tin cho thy 0' cia phuang, drni v, co s não .doàn hOt nOi b
tOt, pht huy dan chü that sr, ngui düiig dâu quyCt lit vào cuc thI xây ding
NTM 0' ncci do dat kOt qua cao. Viêc huy dng và s0' dyng cac nguOn Irc trong
xây drng NTM phãi dam bão tht si clan cha, nguO'i dâii duçrc tham gia bàn
bac, quyOt djnh và có sr giárn sat cOa cong dOng dan cu dO dam bâo cOng
khai, mirth bach.
- Xây drng NTM là mt qua trinh lãu dài, khOng duçic chü quan, nóng
vôi, chay theo thành tIch, nhung phài hOt src tich circ, quyOt liêt. v'ia lam viira nit
kinh nghim hoàn thin. Can kp thi khen thuông, biOu ±roiig niiftng Ca nhân,
tO chirc tIch oçrc tharn gia dóng gOp xây dimg NTM và can tang cthmg idOm tra,
giárn sat dO có chi do, uOn nan kjp thO'i.
Phn thfr hai
PH!J€NG HUNG, NHIM VIJ GJ[AI BOLAN 2018 - 2020
I. MJC TIEU PHAN DAU
1. Mic tiêu chung:
ye

ye
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Tip tiic thirc hin rniic tiêu Chuo'ng trInh dà dê ra là: Xây dçrng NTM có
kêt câu ha tang kinh té xã hi tuxng buc hin dai; co' câu kinh tê vá các hInh
thñ'c to chirc san xuât hpp l, gan nOng nghip vó'i phát triên nhanh cOng
nghip, dich vi; gän phát triên nOng thOn vó'i dO th theo quy hoach; xã hi
nOng thOn dan chfi On djnh, giàu bàn sac van hóa dan tc; rnôi truèng sinh thai
du'o'c bâo vê an ninh trât tu du''c gi vü'ng; dè'i sOng vt chat và tinh than cüa
ngui dan càng dugc nâng cao.
2. Muc tiêu cu the:
Den nãm 2020 phn du toàn huyn cO 02 xã dat chuân nông thôn rnó'i.
Phân dâu blnh quân trën dja bàn huyn dat 10,8 tiêu chI/xã.
Chi tiêu phn dâu:
- Nãm 2019 có 01 xã dat chuân nOng thOn mói xà Long Sofl;
- Nãm 2020 co 02 xã dat chuân nOng thOn rnó'i xã Long So'n hoc rnt
trong 02 xà Long Mai và xa Thanh An.
- Dôi vói các xã dã dat chuân nông thôn rnó'i dn nãm 2020: Tiëp tc
chi dao duy trl và nãng cao chat 1upg tiéu chj ca các xã dà dat chuân theo
Bô tiêu chI rnó'i.
-Di vO'i các xà khác (xa khOng dat chuân NTM giai doan 2018- 2020)
phân dâu bInh quân rnOi nàrn tang tü 1 - 2 tiêu chI.
- Thu nhp bInh quail du nguè'i khu vixc nOng thOn dat khoàng 31 triu
dOng/ ngu'd'i/naim
- Den 2020 5/5 xà dat 30% Nghia trang nhân dan dugc xây drng di.iing
quy dnh.
- T l h nghèo giàm tr 5-7%/nàrn (theo chun nghèo tip cn Da
chiêu)
- BInh quân hang närn giâi quyt vic lam cho 350 lao dng nOng thOn.
- T lê ho có nhà tiêu, nhà tim, b chñ'a nuó'c sinh hoat hcip v sinh và
darn báo 3 sach >75%.
- T 1 h chän nuôi có chuông trai darn bão v sinh môi trung >65%.
II. NHIM VU TRONG TAM CAN TP TRUNG THIC HIN
1. Cüng c kin toàn h thng quãn 1,2 thrc hin Chuang trInh các cap
dii sc dé tO chñ'c thirc hin dat hiu qua.
2. Dày manh cOng tác tuyên truyn, vn dng xây dirng nông thôn rni.
PhO biên quán trit sâu r5ng các chü truo'ng, chinh sách ye xây dirng nOng
thOn imii cho cà he thông chInh tn và rnpi ngu'O'i dan närn vQ'ng, dê chü dng
và tr giác tham gia xây dirng nOng thOn rni.
3. Dâu tu phát triên co s ha tng nOng thOn gán vi tái co' câu ngânh
nông nghip, thu hut vào dâu tu nOng nghip, nOng thOn. Tmg buó'c xác djnh
các vüng san xuât tp trung Va các cay trOng, vt nuôi chü lrc; tang cuô'ng
cong tác khuyên nOng, khuyén lam, thñ y, bào v thrc v@t, quàn l giông cay
trOng, vt nuOi dê tiing buó'c nhân rng mO hlnh, chuyên di co' càu cay trOng
vt nuOi, chuyên dOi co câu lao dng, dâu tu san xuât kinh doanh có hiu qua
nhärn tang nhanh thu nhp cho cu dan nông thOn.
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4. Tip tic dôi rnâi các hInh thrc to chiirc san xuát, klên kliIch day
mnh vic hInh thành các hçp tác x, tO hçip tác, trang trai; khuyên khIch, to
diêu kiên dê doanh nghiêp dâu tu vào nông nghip, riOng thOn,
5. Tp trung tôi da mi ngun 1irc rà thrc hin lông ghép các nguôn
vOn cüa các Chuang trInh mic tiéu qudo gia khác, cáo chuoTg trmnJ. d'r an h
tr cO mic tiêu trên dja bàn và cáo nguO vOn khác dê diâu
xáy dtrng két
câu ha tang nông nghip và nOng thOn thrc hin Chu'Gng trInh x3y drng nông
thôn rnó'i.
6. Giãi quyt tOt các vn d an sinE xã ho
nOng thôri, to vic lam,
nâng cao thu nhp cho ngui dan. giârn nhèo b&n vng. D:: mriL :Ong tao
dào to nghê gän vó'i nhu câu vic lam cüa doanh nghi.
7. ihirc hin t& các Chuo'ng trInh i1liC tiêu quc g.a v vàn bOa, Y
giáo d1ic và dáo tao, nuó'c sch va v sinh mOi t:u'O'ng nOng tlôn, Tiêp tiic
triên khai phong trào thi dna gän vO'i xay 0img nOng tbn rnOi niii: phong trào
"Xây dmg môi truOng nông then xanh sch dp", phong to "5 khOng. 3
sach, 3 an toàn"... qua do nâng cao thO'c, trách nEim gi gIn, baa tOn và
phát huy các truyên thông van ho dan tc, tirng bu'O'c thay dOi nhn thilic,
cách sOng, nê nêp an van minh, l4ch sir.
8. Thirc hin có hiu qua giài pháp phát trin giáo diic, van hóa - the
thao, y tê và bâo v rnOi trung nông thOn. Quán I vã s1r ding cO hiu qua
các co s Tru?mg h9c, Y tê và các thiêt chê van boa - the thac dà duç'c dan tu'
xây dimg.
9. Tang cuông cOng táC dào tao, bi du'o'ng nâng cao chat lu'crng dti rigü
can b, Cong chirc cap xã dt chun. Tip tic dào tao, bOi duông nghip vçi
xây drng Nông thôn rnói cho can b co sO'. Earn bão an ninh, trt tir xã hi tai
da bàn nông thôn.
10. Tp trung huy dng các ngun li;c cho xây dmg NOng thOn mó'i, dC
dt dugc miic tiêu xây dung NTM, tong mic vOn huy dng: 70.800 tniu
dOng, bao gOrn: Ngân sách Nba nuc: 69.300 triu dOng (J7ón ngán sách
Trung u'un.g ho trQ' trcc tiêp: 69.300 triu dOng.); VOn huy dng tir nguO'i dan
và cong dOng: 1.500 triu dOng.
HI. KILN NGH!, BE XUAT
1. D nghj Trung uo'ng can d& tang rnrc h tr9' vOn trçrc tiêp cüa
Chuang trInh, nhât là von dâu tu' phát triOn, do diOu kin da l dc thñ, xuat
phát diem thirc hin nOng thOn mó'i cüa huyr 0? mirc thâp. BOng thO'i, tang
mrc h trçr von sr nghip dO h trçY xây crng các mO hmnh phat triOn san xuât,
nâng cao thu nhp cho ngu?i dan; hO trç' cOng tác tuyên truyOn, cOng tác quy
hoach xã NTM
2. V B tiOu chI quc gia v nông thOn rnri: B tiêu chI quOc gia vO
nOng thOn mi can chia thành nhóm tiOu clii bat buc, nhOm tiOu chi kliuyOn
khIch. VO tiêu chuân (quy mO) lc thut, quy hoach xây dmg h tang nOng
thOn cOng cn phân quy dnh cho giai dcn truc mat và lâu clài. Nhu vy sO
tao su chO dông, linh hot cho dia phuoiig, co sO' trong tniOn khai thrc hin
xây drng NTM, dáp mg dông thçrc chat nhu cu phát tniên kinh tO - xà hi,
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phü hQp dc thii trng xã; tránh vic lam liInh thirc, nláy mcic tlieo :iêu chI, gay
lang phI nguôn lirc.
3. Day là phong trào thi dna mói và :hái tp trung thrc iri trong thôi
gian tuo'ng dôi dài, do do dê nghj Thu'd'ng trrc Hi dOng. Thi dna, khen
thung tinh can tang cu'O'ng các hoit dung trao dOi thông tin, kirLh nghirn dê
tO chñc phong trâo thi dna giQ'a cáo dja phucng.
Trên day là báo cáo s kt 3 nàm thrc hin phong tro tili dna "Chung
sure xây dirng NOng thôn mO'i" giai don 2016-2018 trên da bn iuuyn/.
7'/o'inhân:
- Ban TDKTthih;
- TT.Huyên ñy, TTHDND huyn (b/c).
- CT. PCT UBND huyên;
- Các ci quan. doll vj thuçc huvén:
- UBND các xä;
- Lu'u: VTUB, NV.
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