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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 
 

 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) báo cáo kết quả 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau: 
 

PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2020 
 

 

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện  

 Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh 

quan tâm, thường xuyên, kịp thời; xác định nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (ngành thành 

viên Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm 

vụ, các tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách đến cấp huyện, cấp xã; 

chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện tiêu chí 

thuộc ngành quản lý đến từng xã.  

2. Công tác xây dựng kế hoạch và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành 

 Để kịp thời chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình năm 

2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 kế hoạch, 05 Quyết định 

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

chủ động phối hợp với các sở, ngành xây dựng, ban hành một số văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2020 (Có biểu chi tiết số 01 kèm theo). 
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 3. Công tác tuyên truyền, vận động 

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông tiếp tục tuyên truyền 

về những kết quả đã đạt được, phổ biến những mô hình thành công và những 

cách làm hay ở các địa phương thông qua các phóng sự, chuyên đề, hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm. Đến tháng 6 năm 2020 đã tổ chức tuyên truyền, truyền thông trên 

350 tin, bài, ảnh trên báo in thường kỳ và gần 420 tin, bài, ảnh trên Báo Tuyên 

Quang điện tử. 

 - Duy trì hoạt động có hiệu quả Trang thông tin điện tử với tên miền 

nongthonmoituyenquang.gov.vn. Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, 

điều hành, kết quả thực hiện Chương trình. Đến nay, đã đăng tải 196 tin, bài 82 

ảnh, 26 văn bản chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới gắn với Phong trào thi đua 

“Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

 - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã xây dựng kế 

hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, 

chính sách của Trung ương, địa phương về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể 

đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phát động Phong trào thi đua “Tuyên Quang 

chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Phong trào “Xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”. Đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể gắn 

với tính chất hoạt động của từng cơ quan đơn vị.  

4. Công tác tập huấn, đào tạo nghề 

- Xác định công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng 

nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở là cần thiết và quan trọng trong việc thực hiện 

Chương trình, nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, 

điều hành cũng như nắm vững về nội dung, cách làm và phương pháp vận động 

nhân dân đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đến hết tháng 6 năm 

2020, đã tập huấn cho trên 730 học viên là thành viên Ban quản lý xây dựng nông 

thôn mới xã và Ban phát triển thôn (bản) của 32 xã trên địa bàn tỉnh, nội dung tập 

huấn bám sát vào khung Chương trình đào tạo tập huấn được Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2017. 

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã tổ 

chức đào tạo, tập huấn cho các nhóm đối tượng liên quan về xây dựng nông thôn 

mới, cụ thể như: 

+ Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai mở 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng 

cho 400 cán bộ hợp tác xã nông, lâm nghiệp của các xã trên địa bàn tỉnh.  

+ Các cơ quan, đơn vị như: Sở Y tế, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Hội Nông 

dân tỉnh đang triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán 

bộ, hội viên ở các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

+ Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai kế 

hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với quy hoạch sản xuất, quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo 

và giải quyết việc làm sau đào tạo nghề. Đến tháng 6/2020 đã tổ chức mở 43/82 

lớp, đào tạo cho 1.505/2.865 học viên. 
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II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu 

Hết tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh có 36/124 xã đã được công nhận hoàn 

thành đạt chuẩn nông thôn mới (và có xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đã 

được công nhận nhưng từ đầu năm 2020 chuyển thành phường); tiêu chí bình 

quân trên xã giảm từ 14,06 tiêu chí/xã năm 2019 xuống 13,69 tiêu chí/xã đến 

tháng 6 năm 2020 (có 03 xã chuyển thành phường, 04 xã ghép thành 02 xã). Kết 

quả thực hiện tiêu chí cụ thể như sau: 

- Nhóm 1: Xã đạt chuẩn 19 tiêu chí: 36 xã, chiếm 29,03%.   

- Nhóm 2: Xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 16 xã, chiếm 12,90%. 

- Nhóm 3: Xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 67 xã, chiếm 54,03%. 

- Nhóm 4: Xã đạt từ 8-9 tiêu chí: 5 xã, chiếm 4,04%. 

- Nhóm 5: Xã đạt dưới 8 tiêu chí: 0 xã. 

(Chi tiết theo biểu số 02, 03 kèm theo) 

2. Kết quả thực hiện theo lĩnh vực 

 2.1. Công tác quy hoạch 

Công tác điều chỉnh quy hoạch chung xã xây dựng nông thôn mới tại 07 xã 

theo kế hoạch thực hiện năm 2020: Đến nay có 05 xã đang triển khai lập hồ sơ 

điều chỉnh quy hoạch chung xã xây dựng nông thôn, 02 xã đang triển khai thuê đơn 

vị tư vấn lập điều chỉnh. 

 2.2. Phát triển hạ tầng Kinh tế - Xã hội  

- Về Giao thông: Triển khai xây dựng 269,46 km đường giao thông, trong 

đó: đường trục xã 79,68 km; đường trục thôn, liên thôn 53,84 km; đường ngõ 

xóm 18,15 km; đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa 117,79 km; triển khai 

xây dựng 34 công trình cầu, tràn, kè chống sạt lở. Đến nay hoàn thành xây dựng 

29,98 km đường giao thông (gồm 5 km đường trục xã, 18,14 đường trục thôn, 

đường ngõ xóm, 6,84 km đường nội đồng). Hầu hết các công trình cầu, tràn, kè đã 

hoàn thành thẩm định, phê duyệt, một số công trình đang thi công xây dựng. 

- Về Thủy lợi: Triển khai xây dựng 160 km kênh mương bằng cấu kiện bê 

tông thành mỏng đúc sẵn; xây dựng 34 công trình thủy lợi đầu mối. Đến nay đã 

triển khai cung ứng được trên 20 km cấu kiện kênh mương. Một số công trình 

thủy lợi đang được triển khai ký hợp đồng xây lắp. 

- Về Điện: Triển khai xây dựng, nâng cấp 19 công trình điện. Đến nay các 

công trình đang được thẩm định. 

- Về Trường học: Triển khai xây dựng 153 công trình trường học, phòng 

học các cấp (47 công trình trường mầm non, mẫu giáo; 56 công trình trường tiểu 

học; 50 công trình trường trung học cơ sở). Đến nay có 03 công trình đã khởi 

công xây dựng, còn lại hầu hết các công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, chuẩn bị vật liệu xây dựng. 

- Về Cơ sở vật chất văn hóa: Triển khai xây dựng 22 nhà văn hóa xã; 12 

sân thể thao xã; 40 nhà văn hóa thôn; Hỗ trợ trang thiết bị cho 135 nhà văn hóa 
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thôn. Đến nay hầu hết nhà văn hóa các xã, sân thể thao xã đang trình thẩm định 

hồ sơ thiết kế; đã triển khai cung cấp cấu kiện cho 19 nhà văn hóa thôn. 

- Về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Triển khai xây dựng nâng cấp, 

cải tạo 06 chợ nông thôn theo kế hoạch. Đến nay có 01 chợ đã triển khai bàn giao 

mặt bằng cho đơn vị xây dựng; 04 chợ đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật; 01 chợ đang bố trí địa điểm. 

- Về Thông tin và truyền thông: Triển khai nâng cấp 15 công trình đài 

Truyền thanh cơ sở;  nâng cấp 6 công trình mạng thông tin di động, internet; nâng 

cấp cải tạo 6 công trình bưu điện văn hóa. Đến nay một số công trình đang trình 

thẩm định thiết kế, một số công trình đang lập hồ sơ.   

- Về Nhà ở dân cư: Triển khai xây dựng xóa nhà tạm cho 213 hộ tại các xã 

mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và các xã khác. Đến nay có 36 nhà 

đang xây dựng, một số nhà chuẩn bị điều kiện xây dựng.   

- Về Cơ sở vật chất y tế: Triển khai xây dựng 13 công trình Trạm Y tế (các 

xã: Quyết Thắng, Tú Thịnh, Hợp Thành, Thiện Kế, Chi Thiết, Đồng Quý, Yên Lập, 

Trung Hòa ....). Đến nay các xã đã hoàn thiện lập hồ sơ thiết kế, đang trình thẩm 

định. 

2.3. Hỗ trợ phát triển sản xuất  

Trên cơ sở danh mục 27 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 27/2/2020. Đến nay các huyện, 

thành phố đã phê duyệt các dự án và tiến hành giao cho các xã để ký hợp đồng 

với các HTX, thành viên HTX triển khai thực hiện. 

 2.4. Bảo vệ Môi trường nông thôn  

- Công trình cấp nước: Triển khai xây dựng 34 công trình cấp nước tập 

trung. Đến nay có 3 công trình đã bàn giao mặt bằng, các công trình khác đã hoàn 

thành lập hồ sơ thiết kế, đề nghị phê duyệt. 

- Xây dựng 3 công trình vệ sinh: Triển khai xây dựng 662 công trình nhà 

tắm; 1.212 công trình nhà tiêu. Đến nay hoàn thành xây dựng 152 công trình nhà 

tắm, 278 công trình nhà tiêu, một số hộ đang chuẩn bị vật liệu xây dựng. 

- Xây dựng nghĩa trang, bãi rác: Triển khai xây dựng 17 nghĩa trang, 17 

công trình bãi rác thải tập trung, hệ thống xử lý rác thải, nước thải. Đến nay một 

số xã đã hoàn thành lập hồ sơ xây dựng nghĩa trang và công trình bãi rác, xử lý 

rác thải, đang đề nghị phê duyệt; một số xã đang rà soát đề xuất vị trí xây dựng 

bãi rác. 
 

3. Kết quả huy động nguồn lực trong 6 tháng đầu năm 2020 

Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 1.162.938 triệu đồng, 

trong đó: 

- Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới: 670.357  

triệu đồng, chiếm  57,64%, gồm: 

+ Ngân sách Trung ương: 407.710 triệu đồng, chiếm  60,82%. 
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+ Ngân sách tỉnh: 236.151 triệu đồng, chiếm 35,23%. 

+ Ngân sách huyện: 26.496 triệu đồng, chiếm 3,95%. 

- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 136.050 triệu đồng, chiếm 11,7%. 

- Vốn tín dụng: 277.496 triệu đồng, chiếm 23,86%. 

- Vốn doanh nghiệp: 33.925 triệu đồng, chiếm 2,92%. 

- Vốn nhân dân đóng góp: 45.110 triệu đồng, chiếm 3,88%. 

(Chi tiết theo biểu số 04 kèm theo) 

4. Tiến độ giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho Chương trình 

- Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, Ủy ban nhân tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 27/2/2020 về giao nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Tuyên Quang năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện. Tổng nguồn là 471.900 triệu đồng, trong đó số chưa phân bổ là 64.280 

triệu đồng, số được phân bổ là 407.710 triệu đồng (gồm: vốn sự nghiệp 

93.200 triệu đồng, vốn đầu tư 314.510 triệu đồng).  

- Đến hết tháng 6 năm 2020, các đơn vị được giao nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí đã thực hiện và giải ngân được14.549/407.710 triệu đồng, đạt 3,57% kế 

hoạch (trong đó: vốn sự nghiệp 3.273/93.200 triệu đồng, đạt 3,51% kế hoạch; 

vốn đầu tư 11.276/314.510 triệu đồng, đạt 3,59% kế hoạch). 

(Chi tiết theo biểu số 05 kèm theo) 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TẠI 11 XÃ MỤC TIÊU HOÀN THÀNH 

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 

 Trong 11 xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đến 

hết tháng 6/2020 có 01 xã đạt 16/19 tiêu chí (xã Hợp Thành); 01 xã đạt 15/19 

tiêu chí (xã Trung Hòa) 05 xã đạt 14/19 tiêu chí (xã Minh Dân, xã Thắng Quân, 

xã Tứ Quận, xã Tiến Bộ, xã Thiện Kế); 02 xã đạt 13/19 tiêu chí (xã Nhân Lý, xã 

Phù Lưu), 01 xã đạt 12/19 tiêu chí (xã Tân Tiến) 01 xã đạt 11/19 tiêu chí (xã 

Thanh Tương), cụ thể như sau: 

 1. Xã Thanh Tương, huyện Na Hang. 

 Đến nay xã Thanh Tương đã hoàn thành 11 tiêu chí. Còn 01 tiêu chí cần 

củng cố (Thông tin và truyền thông), 08 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Điện, 

Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Môi 

trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện. 

 2. Xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa. 

 Đến nay xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đã đạt 15 tiêu chí. Còn 02 tiêu 

chí cần củng cố (Quy hoạch, Thông tin và truyền thông) và 04 tiêu chí chưa đạt 

(Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần 

tập trung thực hiện. 

 3. Xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa. 

 Đến nay xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đã đạt 13 tiêu chí. Còn 02 tiêu chí 

cần củng cố (Quy hoạch, Thông tin và truyền thông) và 06 tiêu chí chưa đạt (Giao 
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thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Môi trường 

và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện. 

 4. Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên. 

 Đến nay xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đã đạt 13 tiêu chí. Còn 06 tiêu chí 

chưa đạt (Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Y tế, 

Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện. 

 5. Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên. 

 Đến nay xã Minh Dân, huyện Hàm Yên đã đạt 14 tiêu chí. Còn 01 tiêu chí 

cần củng cố (Thông tin và truyền thông) và 05 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, 

Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Môi trường và An toàn thực 

phẩm) cần tập trung thực hiện. 

 6. Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn. 

 Đến nay xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đã đạt 14 tiêu chí. Còn 02 tiêu chí 

cần củng cố (Quy hoạch,  Trường học) và 05 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Cơ sở 

vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm) 

cần tập trung thực hiện. 

 7. Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn. 

 Đến nay xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đã đạt 14 tiêu chí. Còn 02 tiêu chí cần 

củng cố (Quy hoạch, Y tế) và 05 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Trường học, Cơ sở 

vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung 

thực hiện. 

 8. Xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn. 

 Đến nay xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn đã đạt 14 tiêu chí. Còn 02 tiêu chí cần 

củng cố (Quy hoạch, Y tế) và 05 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Điện, Trường học, 

Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực 

hiện. 

9. Xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn 

Đến nay, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đã đạt 12/19 tiêu chí. Còn 07 tiêu chí chưa 

đạt (Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Y 

tế, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện. 

 10. Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương. 

 Đến nay xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đã đạt 16 tiêu chí. Còn 03 tiêu 

chí cần củng cố (Quy hoạch, Trường học, Y tế) và 03 tiêu chí chưa đạt (Cơ sở vật 

chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung 

thực hiện. 

 11. Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương. 

 Đến nay xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đã đạt 14 tiêu chí. Còn 03 tiêu chí 

cần củng cố (Quy hoạch, Điện, Trường học, Nhà ở dân cư) và 05 tiêu chí chưa đạt 

(Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Tổ chức sản xuất, Y tế, Môi trường và An 

toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện. 
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 IV.  ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã xây dựng kế 

hoạch năm 2020, chủ động chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch. 

Quan tâm chỉ đạo, tập trung ưu tiên nguồn lực đối với 11 xã mục tiêu hoàn thành 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.  

- Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 

xã hội xã đã nhận thức được trách nhiệm, nhiệm vụ; đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức triển khai các phần việc được giao. Nhiều hoạt động rất ý nghĩa, 

thiết thực được tổ chức triển khai ở các xã đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân 

dân và được đại bộ phận nhân dân đồng tình ủng hộ, qua đó huy động được 

nguồn lực của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. 
 

2. Tồn tại, khó khăn 

 - Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các tiêu chí ở một số địa phương 

còn rất chậm. Nhiều đầu điểm công trình mới khảo sát, xây dựng kế hoạch, 

nguồn kinh phí được hỗ trợ được giải ngân với tỷ lệ thấp. 

 - Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong công tác chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát, đôn đốc còn hạn chế. Việc triển khai báo cáo trực tuyến ở cấp xã, 

cấp huyện chưa được triển khai theo quy định. 

 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh từ 13,69 tiêu chí/xã lên 15 tiêu 

chí/xã vào cuối năm 2020 (dự kiến tổng số tiêu chí phải hoàn thành 94 tiêu chí). 

2. Có 11 xã gồm: Thanh Tương (Na Hang); Phù Lưu, Minh Dân (Hàm 

Yên); Trung Hòa, Nhân Lý (Chiêm Hóa); Thắng Quân, Tứ Quận, Tiến Bộ, Tân 

Tiến (Yên Sơn); Hợp Thành, Thiện Kế (Sơn Dương) hoàn thành đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2020. Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã 

đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

3. Có 03 xã (Mỹ Bằng và Thái Bình, huyện Yên Sơn và Tràng Đà, thành 

phố Tuyên Quang) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; lựa chọn 02 xã (Vinh 

Quang, huyện Chiêm Hóa; Hoàng Khai, huyện Yên Sơn) thực hiện chỉ đạo xây 

dựng xã nông thôn mới nâng cao.  

4. Có ít nhất 14 thôn (02 thôn/huyện, thành phố) được công nhận “Thôn 

nông thôn mới kiểu mẫu”; có ít nhất 21 vườn hộ gia đình (03 vườn/huyện, thành 

phố) được công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới”.  
 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo 

1.1. Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh 
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham 

gia xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn, giúp đỡ cấp huyện, cấp xã triển khai 

thực hiện đánh giá tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào giúp 

đỡ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

1.2. Các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan 

- Chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, 

đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020 (hết năm 2020 nâng số tiêu chí 

bình quân trên 15 tiêu chí/xã). 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước, chủ động ban hành hướng 

dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu; hướng dẫn các địa 

phương thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 

vườn mẫu nông thôn mới.  

- Chủ động, tích cực kiểm  tra, giám sát đánh giá việc triển khai thực hiện, 

kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn ở cơ sở. 

1.3. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Bám sát kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2020; căn cứ tiến độ thực hiện đến tháng 6 năm 2020 tập 

trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 

2020 đã đề ra. 

- Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, xây dựng công trình, dự án và giải ngân 

vốn; thực hiện thanh toán, quyết toán vốn thực hiện Chương trình theo đúng quy 

định. 

- Kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2020 đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, xây 

dựng và triển khai các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn 

với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các 

tổ chức, cá nhân tiếp cận với các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất.  

- Thành phố Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đề nghị hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trình UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định thẩm 

tra theo đúng quy trình và quy định. 

2. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các xã 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới; đảm bảo hoàn thành kế hoạch nâng số tiêu chí bình quân đạt 15 tiêu chí/xã 

(trung bình mỗi xã phải nâng được 0,5 tiêu chí/xã). 

- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 được 

giao tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 27/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

và các Quyết định, văn bản chỉ đạo khác; khẩn trương triển khai thực hiện các dự 

án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2020.  
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- Duy trì các tiêu chí đã đạt, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí; 

quan tâm, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giữ gìn những 

tiêu chí mềm như tiêu chí Quốc phòng an ninh, chính trị... 

- Đối với 11 xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020:  

+ Tập trung đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí cần củng cố và tiêu chí chưa 

đạt; tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân ủng hộ, đồng thuận trong quá 

trình triển khai xây dựng nông thôn mới. 

+ Tiếp tục hướng dẫn nhân dân chủ động chỉnh trang, nâng cấp nhà ở, 

khuôn viên, xây dựng 3 công trình vệ sinh; phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp 

thành vườn có giá trị kinh tế; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo lợi thế 

của từng xã gắn với thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, 

kinh tế hợp tác xã theo cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh đã ban hành. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng 

cuối năm 2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang trân 

trọng báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Thành viên BCĐ các CTMTQG tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;                        

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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