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BAO CÁO 
Kt qua thrc hin Chirong trInh MTQG xây diyng nông thôn mói 

6 tháng du nãm, kê hoich thrc hin 6 tháng cuôi näm 2020 

Phãn I 

KET QUA THUt HLN CHII(YNG TRIMI 6 mArc IEAU NAM 

Thirc hin K hoach  xây dirng nông thôn mói nãm 2020, mc dü gp nhiu 
khó khAn do djch bnh Covid 19, tuy nhiên, UBND tinh, BCD các chixang trInh 
MTQG xây dirng nông thôn mâi tinh dã tich crc, quyt 1it trong chi dao  diu 
hành nén Chuang trInh MTQG xây drng nôrig thôn mOi cUa tinh dâ dt duct 
nhüng két qua khá ni bet, ci11 th nhu sau: 

I. CONG TAC cm io, DIEU HANH 

1. Cong tác chi do thtrc hin Chuong trinh 

- Chi dto các dja phumg tp trung thirc hin các ni dung cüa Chuo'ng trInh 
nhm hoàn thành mc tiêu nàm 2020, trong do chü trcng hoàn thành mc tiéu 
Nghj quyt 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 cüa Tinh üy dâ dé ra. 

- Kjp thyi phân b các ngun vn ngân sách trung uong, tinh thirc hin 
Chumg trInh MTQG xây dung nông thôn mói. Phé duyt, diu chinh ch truGng 
du tu các dr an thuc Ch.wng trInh MTQG xây drng nông thôn mâi cho các dja 
phucing. Chi dao  tap trung huy dng, 1ng ghép có hiu qua các ngun 1irc d thrc 
hin Chxang trInh. 

- T6 chirc thm dinh dat chu.n nông thôn mâi cho 8 xA däng k dat  chun 
nông thôn mài nãm 2019, gm: Hái Trtthng, Hâi Scm, Hal Ba (huyn Hâi Läng', 
Triu Giang, Triu Trung, Triu Thixçing, Triu Scm (huynTriu Phong), Gb M' 
(huyn Gio Linh). Chi dao  các dja phuang t6 chrc L cong b x dat  chun nOng 

thôn mâi dam bâo theo quy djnh, ti& kim, hiu qua. 
- Ph6i hçrp vOi Van phOng diu phi nông thôn mài Trung uong t chrc 

thành cong Hi nghj toàn quc h thng van phOng diu phi nông thôn mâi và 
tp hu.n Chwng trmnh OCOP näm 2020. 

- D nghj ThU tithng ChInh phU cong nhn huyn Cam L dat  chun huyn 

nông thôn mâi; t chcrc L cong b huyn Cam Lô dat  chu&n nông thôn mdi 

nãm 2019. 
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- Chi dao  các dja phtrang thic hin sat nhp dan vj hành chInh cp xâ tin 
hành rà soát hin trng tiêu chI nông thôn mOi, diu chinh quy hoach,  d an, k 
hoach xây drng nông thôn mói hang nAm, 5 n.m. 

- Chi dao  các huyn dàng k dat  churi nông thôn mói giai doan  2021-
2025 rà soát hin trng, nhu cu du tu và xây dirng D an huyn dat  chun 
nông thôn mói. 

2. Cong tác kiêm tra, giám sat 

Thirc hin chü truang "Ngày thr 7 vi nông thôn m&i" các thành viên cüa các 
To cong tác cüa Ban Thuàrng vl1 Tinh üy dà kim tra, giám sat tInh hInh xây dung 
nông thôn mâi tai  mt s dja phuang gm xA Vinh Thai (huyn Gio Linh), xâ 
Triu Van (Triu Phong). VAn phông diu phi nông thôn môi dA kiêm tra, giám 
sat t?i  xã Trung Giang (Gio Linh). 

Các Sâ, ngành cAp tinh theo chtrc nAng nhim vv dixcrc giao t chtrc kim tra, 
giám sat các dja phuang nhm hi.ràng dan, tháo gei vuàng mAc, tham mint UBND, 
BCD các chuang trinh MTQG tinh có bin phá.p chi dao  kjp thai. 

VAn phOng Diu phi nông thôn mâi tinh dA t chüc kim tra tai  các xA xây 
dmg nông thôn mâi kiu mu; xA Triu Nguyen cüa huyn Dakrông; các thôn, 
ban dc bit khó khän xây drng nông thôn môi theo D& an 1385 cüa Thu tuórng 

ChInhphi. 

3. Cong tác tuyên truyn, vn dng, dào to tp huin 

Cong tác tuyên truyn v nông thôn mâi tip tllc di.rçic chit trçng, di mâi ni 
dung hInh thirc. Các ca quan truyn thông cüa dja phuang và Trung t.rang dóng 
hen dja bàn dA có nhiu tin, bài, phóng sir, chuyên trang, chuyên mvc  phàn ánh v 

nh1rng k& qua nôi bt sau 10 nAm xây dirng nông thôn mOi QuAng Trj. Nhân Hi 
nghj tng k& h thing VAn phông diu ph6i nông thôn mói toàn quc, nhiu ca 
quan báo chI trung ucrng và dja phucing dA dn và dua nhiu tin, bài, chuyên trang, 
chuyên mtc v xây dirng nông thôn mOi cüa Quáng Trj. 

Mt trn, các doàn th cAp tinh và các dja phuang tip t1c dy manh  cOng tác 
tuyên truyn dn tn các hi viên và ngir&i dan vâi các phong trào, cuc 4n dng 
nhir" Toàn dan doàn kt xây drng nông thôn mâi gAn vài do thj vAn minh" phong 

trào "5 không, 3 sch", "Nông dan thi dua xây drng nOng thôn mOi", "Tui tré 
chung tay xây drng nông thôn mâi và vAn minh dO thj" Hi Cru chin birth chung 
strc xây drng nOng thôn mâi gAn vâi do thj vAn minh" vai các hoat dng cii th 
nhu hin k, hin cOng, hin dAt; chinh trang dr&ng lang, ngô xóm, thAp sang 
du&ng quê, xây drng môi trithng v sinh xanh, sach  dçp. 

Ban clii dao  các chucing trInh MTQG tinh clii dao  các dja phuang t chCrc U 

Cong b xA dat  chuAn nOng thôn mOi kt hçip vâi phát dng phong trào thi dua gop 
phAn tuyên truyn, náng cao nhn thüc cüa nguai dan v xay drng nông thôn mOi, 
tao strc lan tOa trong cong  dng. 
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- Cong tác dào tao  tp hun nâng cao näng hrc, cp nht c ch chInh sách, 
nâng cao k5 nAng cho di ngU can b phi trách cong tác xây drng nông thôn mói 
tiêp tic quan tam th%rc hin. Trong do, ru tiên tp hun cho can bô tai  các xã dang 
k dat  chun nông thôn mâi nàm 2020; can b các thôn, bàn dc bit khó khAn. 
Dr kiên các l&p tp huân së tp trung vào qu 111/2020. 

A A 4. Ket qua huy d9ng nguon li'c 

Tng ngun lijc huy dng cho xây drng nông thôn mói 6 tháng dAu nãm là 
6.381.535 triu dng, trong dO: 

- Ngn sách Trung uang h trçv trirc tip là 3 76.020 triu dng, ngân sách tInh 
là 30.000triu dng, ngân sách cp huyn là 53.976 triu d6ng, ngân sách xâ là 
19.994 triu dng 

- Vn 1ng ghép các ch.rong trInh, dir an là: 2 13.125 triu dng 

- Huy dng doanh nghip, HTX là: 5.444 triu dng 

- Vn tin ding: 5.600.000 triu dng 

- Huy dng dóng gop cüa nhán dan: 82.3 76 triu dng 

(Chi tilt theo Bilu 1) 

6. Kêt qua phân bô vã sii thing nguôn hrc 
A A A 6.1. Vephanbovon 

Tng ngun vn ngân sách Trung uang, tinh phân b trrc tip thi.rc hiên 
Ch.rong trInh MTQG xây dirng nông thôn mOi nãm 2020 là 406.020 triu dng, 
trong do ngân sách Trung ixcing là 376.020 triu dng, ngân sách tinh là 30.000 
triu d&ig. 

- Ngun v6n dAu tu phát trin ngân sách Trung ucing dà duçc phân b6 ti 
Quy& djnh s 3770/QD-UBND ngày 31/12/2019 là 299.020 triu dông, trong do: 

* H trçi thirc hin các DMn cUa Chmnh phü 

+ H trg thôn, bàn khó khãn xây drng nông thôn m6i: 23.250 triu dng 

+ Thc hin dMn thI dim xây dirng và nhân rng rnô hInh bào v môi 
trithng trong xây dirng nông thôn mâi: 4.000 triu dng 

+ H trçl phát trin HTX theo các quyt djnh cüa TTCP: 12.99 0 triu dng 

* H trq cac dja phuong thrc hinxây drng cci s& h tang: 25 8.780 triu dng 

- Ngun vn sir nghip ducc phân b tai  Quyt djnh s 3771/QD-UBND 
ngày 31/12/2019 là 77.600 triu dng d h trq các ni dung: quy hoach  huyn 

nOng thôn mâi, h trçi phát tri&i san xut, xay drng nông thôn mâi kiêu mu, xây 
drng HTX kiu mâi, h trçi co sâ thông tin và truyn thông, h trçi v sinh, cành 
quan môi trlxOng nông thôn, cong tác chi dao  diu hành, quãn l Chixcing trInh. 

- Ngun vn ngân sách tinhdâ duçic phân b tai  Quyt djnh s 3770/QD-
UBND ngãy 31/12/2019 là 30.000 triu dông, trong do: 
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+ Thung cong trInh phic 1i: 3.600 triu dông 

+ H tr các dja phuang dat  chun NTM: 16.242 triu dông 

+ H trç các ni dung khác: 10.158 triu dông 

6.2. Tmnh hInh sü dyng ngun hyc 

Dôi vOi nguôn v6n du tu phát trin, ngãy 23/4/20 19, Sâ Ké hoach và Dâu 
tu, Van phông diu phi nông thôn mOi dã huOng dan, thông báo thông nht 
nguôn von, danh rnic cho các dja phuung. Di vi nguôn vn sr nghip, tt cã các 
nguôn von sir nghip dâ duçc thông báo vn. Hin nay, các dja phuung, s ngânh 
dang triên khai thrc hin. Tuy nhiên, tin d giái ngân nguOn vn vn cOn chm so 
vâi yêu cu d ra. 

IlL KET QUA THçC HIN cAc NQI DUNG CHU YEU 
1. Phát trin san xut và nãng cao thu nhp cho nguôi dan 

Thi:rc hin Dé an tái ca câu ngành nông nghip, UBND tinh dâ tp trung chi dao 
xây dirng vã nhân rng các mô hInh san xut cO hiu qua theo hu'àng nông nghip 
hiru co, nông nghip sach  và bn vcrng. ChO dng kt nôi vi các cong ty, doanh 
nghip, hçp tác xã, t hçip tác trin khai các mô hInh lien kt, tang cuäng rng 
diing tin b khoa h9c k thut, san xut theo quy mô 1&n, theo chui giá tr, dc 
bit có sir phi hçp lien kt 4 nhà trong h trcY du vào vá tiêu thi dAu ra san phrn 
cho nông dan. Nhiêu mO hInh phát trin san xutt theo hung lion kt dang duc 
trin khai thrc hin dem lai  hiu qua cao. 

Cong tác nâng cao hiu qua hoat dng, dôi rni các hInh thrc to chirc san xut 

trong nông thôn tip tVc  di.rçc quan tam chi dao  thirc hin. Dn nay có 30 HTX 

duqc chüng nhn HTX kiu mOi. Nhiu HTX dã thay dôi hInh thüc hot dng bang 
vic hra chon san phtrn chO Iirc có 1çi th& tang cu0ng trng ding khoa h9c cOng 

ngh trong san xut, ch bin; kt ni doanh nghip d lien két tiêu th san phârn 

nhãrn tao  ra các san phârn cO ch.t lucmg, CO chirng nhn OCOP. Tip tIic h trci thI 

dim dua can b trO có trInh d dai  hçc, cao dang ye lam vic có thai hn tai  05 

HTX. Hin nay, tht cã các HTX dêu hoat dng theo Lut HTX nãm 2012. 

Chuong trInh "Mi xA mt san phm" tip tic duc chi do dy nhanh tin 
do thuc hiên. Ban hành k hoach khão sat, dánh giá, tu van cho chii the dê hoàn 
thin h so tham gia dánh giá phân hang san phãm OCOP nãrn 2020. Chi dao  các 

S, ngành ban hành các tiêu chun chit lucing, báo h nhan hiu và bao bI san 
phtm cho san phrnOCOP. Tip titc M chtrc cho các doanh nghip, hçip tác xA, h 
cá th tham gia các Hi chçi trong vâ ngoài tinh d quáng bá, giOi thiu san phni. 
Dn nay có 19 san phm dugc cOng nhn san phm OCOP, trong do có 02 san 
phm 4 sao và 17 san ph.m 3 sao. Phi hcp vói Van phOng diu phi nOng thôn 
mi Trung uong to chirc Hi nghj toàn quOc tp huân "Chi.rong trInh Môi xa mt 

san phAm näm 2020". 
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ChInh sách cap bü lãi xuât, phát trin san xuât kinh doanh trên theo Quyêt 
dnh so 21/2015/QD-UBND ngày 14/9/2015 cüa UBND tinh Quãng Trj tiêp ti1c 
ducic triên khai thirc hin, gop phân tao  diêu kin gitip ngthi dan tiêp cn thr9c 
ngun vn cho vay lâi suAt thâp thirc hin các di,r an phát triên san xuât nhäm nâng 
cao thu nhp cho ngui dan. 6 tháng du näm 2020, UBND tinh dâ phãn bô kinh 
phi là 1.413,013 triu dng d các dja phrnng h tIV cho vay lãi suât. 

S xã dat chuân v tiêu chI thu nhâp 71/101 xã; So xà dat chu.n v tiêu chI 
h nghèo là 68/101 xã; S xã dat  tiêu chI lao dng có vic lam thithng xuyên là 
98/101 xâ; Si xâ dat chun v tiêu chI hInh thrc t chtrc san xu.t là 71/101 xâ. 

, .A A - 2. Phat trien h* tang kinh te - xa hçi 

Ha tang kinh tê - xa hi nông thôn tiêp tuc duac cái thiên, phc vii thiêt thirc 
hon cho d?yi sng sinh hoat và san xut cho ngui dan nông thôn, gop phân thay 
di din mao  nông thôn theo hrng khang trang, hin dai.  Cong tác phé duyt chii 
truclng dAu tu các dr an duçc triên khai sm tao  diêu kin cho các dja phu'ong 
trin khai thirc hin cOng trInh ngay tir du nãm. Các dja phirong dã tp trung huy 
dng nhiu ngun h7rc dAu tu xây dirng các cOng trinh co sâ h thng nht.r giao 
thông, tru&ng h9c, co sâ v.t cht van hóa... 

Den nay, so xa dat tiêu chI v giao thông là 70/10 1 xA; So xâ dat  tiêu chI 
thOy 1i là 95/101 xã; S xã dat  tiêu chI din là 101/117 xä; So xã dat  tiêu chI ha 

tAng thuong mai  89/101 xà; S xã dat  tiêu chI v trung h9c có 64/101 xà; So X 
dat tiêu chI thông tin và truyn thông là 79/101 xà; S xà dat  chun tiêu chI co sO 

vat chAt vAn hOa là 64/101 xA. SOxAdattieu chI vnhàó là 73/101 xA. 

3. Vê giáo dc, y t, van hóa, môi tr1rông 

- Giáo diic: Sir nghip Giáo dic - Dào to tip tiic duçc quan tarn và phát 
triên toân din. Co sO vt chat, thiêt bj day h9c tip tiic dL.rçYc dAu tu dam bão nhu 
cAu dy và h9c và dam báo dat  chuAn theo quy djnh.Trong 6 tháng dAu nAm dã 
cong nhn 17 trithng mAm non, 12 tri.thng tiu h9c, 6 tru&ng Tiu h9c và THCS, 3 
trithng THCS và 3 trithng THPT dat  chun qu& gia. Dn nay, Co 65 tnthng mâm 

non, 25 truOng tiu hoc, 29 trung Tiu h9c và THCS, 1 3 tru&ng THCS và 3 
tri.thng THPT dat  chuAn qu& gia. Tiêp tiic duy tn ph cp dat  chuân  tai  101 xA; có 

73,4% s xA có t l h9c sinh tt nghip THCS tip tic hpc Trung h9c dat  tü 85% 

trO len. SO xa dat tiêu chI v giáo dic là 79/10 1 xA. 

- y t: Cong tác khám chra bnh, chArn soc sOc khoé nhân dan ngày du9'c 
nâng cao v chAt h.rqng. Co sO vt chAt trang thit bj v y t tip t1ic duc quan 
tam dâu tu. Di ngci can b y tê CO SO ngây càng dugc tAng cuOng v chat krng 
chuyên mon. Dn nay cO 100/10 1 xã dat  chuân quc gia v y t xã, dat  t' 1 99%. 

S xA dat  tiêu chI v y t là 97/101 xä. 

- VAn hóa: Tiêp tVc  nâng cao, chAt 1ung phong trào "Toàn dan doãn kt xay 
drng di sng vAn hóa" gAn vOi cuc v.n dng "Toàn dan xay dirng nOng thôn 
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mói, do thj van minh" và các phong trào thi dua yêu nuóc khác, nhm dng viên 
khori dy trong các tng lap nhân dan tinh thn doàn kt giüp nhau phát trin kinh 
t. Dn nay, có 95 xa dà th chüc phát dng xây dirng xã dat  chuân van boa nông 
thôn mâi, trong do có 64/95 xã dã ducic cong nhQtn dat  chuân van hóa nông thOn 
rnai. Co 92,1% gia dInh dupc cOng nhn gia dInh van hóa, 97,8% lang, bàn dat 
ducic cOng nhn van bOa. S xa dat tiêu chI v van hóa là 99/10 1 xã. 

4. V h thng t chirc chInh trl  xä hivà an ninh trt tçr xã h3i 

Cong tác sp xêp, dào tao,  bi duôngcán b, cong chtrc dam bâo theo dung tiêu 
chun can b, cOng chirc và sat nhp don vj hành chInh cp xã ducc triên khai hiu 
qua. S xã dat  tiêu chI v h thng chInh trj và tip nhn pháp lut là 86/101 xà. 

TInh hmnh an ninh chInh trj Va trt tr an toàn xã hi trén dja bàn tInh co bàn duçc 
n djnh. Thxc hin t6t cOng tac xay drng và nhân rng các mô hInh, din hinh tiên tiên 

trong du tranh cMng ti pham theo hithng tç phông, tir quân, t1r hOa giãi tai  Ca SG. 
Xây d'çrng lirc lu'crng dan quân "vmg manh,  rng khp" và hoàn thành CáC chi tiêu 
quc phOng hang näm. ThIrC hin tM phong trào toàn dan tham gia bão v chiii 
quyn länh th& an ninh biên giói quc gia. S xâ dat  tiêu chI v an ninh trt trlà 
93/101 xâ. 

7. Hin tring Hông thôn mói: 

7.1. Hin tring xã nông thôn mOi 

Tng s tiêu chI dat  bInh quân là 15,65 tiêu chI/xä. Trong do: 

+ S xa dã dat  19 tiêu chi: 51 xã, trong do Co 49 xA dã duçc cOng nhn dat 
chuAn nOng thôn mOi (chiêm 48,5% s xâ). 

+ S xã dat t1r 15-18 tiêu chI là: 16 xä (chim 15,8% s xã) 

+ S xã dat tx 10-14 tiêu chI: 12 xA (chiêm 11,8% s xA) 

+ S6 xä dat  t11 5-9 tiêu chi: 20 xä, dat  19,8%. 

(Clii tié't theo Biéu 2) 

7.2. Hin trng huyn nông thOn mO'i 

- Huyn Cam L dà ducic Thu tung ChInh phü cOng nh.n huyn dat  chuân nOng 

thôn mai näm 2019. 

- CO 3 huyndang kdat chun nông thôn mai giai doan 2021-2025 gm: Triu 
Phong, VTnh Linh, Hâi Lang. 

7.3. V hin trng nOng thôn mói kiêu mãu 

Thirc hin chU trucing xãy drng nOng thOn mai kiu rnau cüa Trung u'ang, 
tinh Quãng Trj dä ch9n 8 xâ d chi dao  dim gm: Viñh Thüy, VTnh Kim, Cain 
ChInh, Cam Hiu, Hal Thuqng, Tan H9p, Gio Son, Triu Dai.  Dn nay, két qua 
xây drng nOng thôn mai kiu rniu cüa các dja phxong nhu sau: 
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+ Co 03 xã dâ duc cong nhn dat  chuãn nông thôn mói kiêu mu nãm 2019 
gôm: Vinh ThUy, Vinh Kim (huyn Wnh Linh) vâ xã Cam Chmnh (huyn Cam 

L). Tuy nhiên, hin nay xã Vrnh Kim dâ duc sat nhp vi xã Vinh Thch thành 
xã Kim Thach, nên phâi tiên hành dánh giá và cOng nhn 'a  xâ  dat  chuân nông 
thOn mói kiêu mu cho xä Kim Thach. 

+ Các xã con lai dat ti'i 7- 11 tiêu chI gm: Hài Thung, Tan Hp, Gio Son, 
Cam Hiêu, Triu Dai.  Các dja phuong du có kê hoach dat  chun vào nãm 2020 

II. TON TJ, ILN CHE 

- TInh hInh djch bnh Covid 19 dä ãnh hu'âng dn thu nhp, dô'i song cüa 
nguñ dan do do dã lam ánh hi.r&ng dn vic dóng gop xây dirng nông thôn mâi. 

Mt khác, mt s nOi  dung, phân vic trong xây dirng nOng thôn mó'i cüng chain 
triên khai thuc hiên. 

- Két qua xây drng nOng thôn mói cOn cô sir chênh 1ch giüa các xâ min nüi 

và các xã dng bang, dc bit là các xa dtc bit khó khãn cO so tiêu chI dat  rat 

thp. Các thôn, bàn xây drng nOng thôn mói cOn nhiu khó khãn, chua dam bâo 
k hoach d ra. S xa min nüi dat  dixOi 8 tiêu chI con 6 xä, s xa dng bang dat 

duâi 16 tiêu chI cOn 8 xã. 

- Cong tác duy tn các tiêu chI dä dat  chua thirc hin tat, mt s dja phu'ong có 

giãm các tiêu chI dã dat,  dc bit là các tiêu chI khO duy tn nhu tiéu chI an ninh 
trat tir, tiêu chI h thng chInh trj. 

- Vic sap nhp on vi hành chInh dA lam ânh huOng dn quy hoach, d an, kê 

hoach thirc hin Chucing trInh cüa nhiu dja phiiang. VI vy, can phâi thrc hin 

cOng tác rà soát, diu chinh và xây dirng iai  k hoach cho giai doan  tip theo. 

- Cong tác chi do thi!c hin các ni dung xây dirng nOng thOn mâi mt so 

dja phixong chi.ra quyt 1it, thiu chü dng, sang tao, dôi mdi; cOn trông chä vào 

sr chi dao  cüa cAp trên mi thirc hin. Mt s dia  phuong dang k dat  chuAn nãrn 

2020 cOn nhiu tiêu chI chi..ra dat. 

Phân II 

KE HO3CH THU HI1N 6 THANG CUOI NAM 2020 

D dat  m1ic tiêu nàm 2020 dã d ra, trong 6 tháng cui nãm tp trung chi dao 

thirc hin rnt s nhim vi,i tr9ng tarn sau: 

- Tp trung chi dao  các giãi pháp nhãrn hoàn thành mc tiêu Nghj quyt s 04-

NQ/TU ngày 20/4/2017 cüa Tinh üy. 

- Rà soát, nghiên ciru ban hành khung co ch chInh sách theo djnh hi.r&ng 
cüa Trung uong và phO hp v9i dja phuong dê thirc hin chucing trInh giai doan 
2021-2025. 
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- Tiêp t1ic day rnanh  cong tác tuyên truyên, vn dng to stx chuyên bién 
manh me v nhn thüc và hânh dng, dy manh  phong trâo "Quáng Trj chung 
sirc xãy dirng nOng thOn mâi"," Phong trào ngày thir 7 vi nông thôn mdi"; T 
chirc h9p BCD 6 tháng du närn thirc hin Chuong trinh MTQG xây dixng nông 
thOn mOi. 

- Chi dao  các dja phuung dy nhanh tin d thic hin các ni dung xây dirng 
nOng thôn m&i, dam bâo tin d giãi ngân các ngun vtn, trong do chO tr9ng day 
nhanh tin d thirc hin các dr an du tu' xây dirng Co sa ha thng và trin khai các 
mO hInh phát trin san xut dam báo có hiu qua nhAm cãi thin diu kin sng 
cho dan Cu' nOng thôn. 

- Trin khai k hoach dào tao, t.p hun Chuong trInh MTQG xây dirng nOng 
thOn mOi nãm 2020. 

- Thirc hin cOng tác thm tra, thrn djnh và cOng nhn xâ dat  chun nOng 
thôn mi cho các dja phuong dang k2 dat chun nOng thôn mó'i nAm 2020 darn 
bão khách quan, thirc cht, không thành tIch. 

- T chrc kim tra, giárn sat tInh hInh xây dirng nOng thOn rnó'i cüa các dja 
phu'ang, chü trong kirn tra di vài nh&ng dja phi.rong có s tiêu chI dat  thp, các 
thOn, ban khó khän, các xã dâ dat  chun bj rat tiêu chI, xã xây dirng nông thOn mO'i 
kiu miu; k:p  th?i nm bat, tháo gO', h trQ' các dja phuo'ng dy nhanh tin d và 
thirc hin Co hiu qua Chuong trInh. 

- Tip tiic phát huy vai trô cüa Mt trn T quc vâ các doàn th nhân dan 
trong vic 4n dng, th chi'rc cho doán viên, hi viên và nhân dan tham gia xay 
drng nông thôn mai. Tang cuingvai trô giám sat và phãn bin xA hi cOa Mt trn 
T quc, các t chirc chInh trj-xã hi vâ giám sat cOa cong  dng dan cii di vó'i 
cOng cuc xay dimg nOng thOn mai./.  f, 

No'i nhân: 
- TT.Tinh üy (b/c); 
- TI. HDND tinh (b/c); 
-VPDPTW; 
- TB, các PTB Chi do cac CTMTQG tinh, 
- Các Sô, Ban, riganh cap tinh; 
- VPDP NTM tinh; 
- UBND các huyn, thj xä; 
- Ltru: VT, NN. 

PHO CHU T!CH UBND T!NH /Z 
HàSDIng 



Biêu 1 

QUA HUY DQNG NGUON LI!C THISC HIN 
TRINH 6 THANG I)AU NAM 2020 

/BC-BCD ngày 04' /8/2020 cüa Ban chi dczo các 
nh MTQG tinh giai dogn 20 /6-2020) 

DVT: Triéu clông 

STT Nçi dung 
Ke hoach 
nam 2020 

Thuc hiên 6 
thang 1au 
nam 2020 

Dii kién 
thi.rc hiçn 
nam 2020 

Tng S6 8.616.620 6.381.535 8.616.620 

I NS Trung uo'ng 376.620 376.620 376.620 

1 Ddu twphát trAIn 299.020 299.020 299.020 

2 SnghiepkinhtI 77.600 77.600 77.600 

II D6i irng tfr NS DIa phiro'ng 170.000 103.970 170.000 

1 Tinh 30.000 30.000 30.000 

2 Huyên 120.000 53.976 120.000 

3 Xa 20.000 19.994 20.000 

III Vn 1ng ghep 200.000 213.125 250.000 

IV TIn dung 7.500.000 5.600.000 7.500.000 

V Doanli nghip 200.000 5.444 50.000 

VI 
Huyc1ngtu Cngdông vi 
ngô1din 170.000 82.376 120.000 



2 

tuj BO TIEU CHf QUOC GIA VE XA 
(i 116 THANG DAU NAM 2020 

äb - 6'/:  J BCD  ngày  O*f  /8/2020 cia Ban chi dao các 
/ QG tinh giai doan 2016-2020) 

Biêu 2 
K 

(Kern t/ieo 

TT Thirc hin 
nám 2019 

K hooch 
nãm 2020 

TI-I 6 thäng 
näm 2020 (_;hi chil MVC TIEU 

Mñc dt tiêu chI bInh 
q uân/xä 15,53 15,8 15,65 

2 K& qua dit chun tiêu 
chI theo xã 

117 101 101 

S x dt ehuân (19 tiêu 
chi) d cO QD cong nhn 60 55-57 49 

Sxdat19tiuchI 60 55-57 51 

só xã dat  18 tiêu chi 1 2 2 
S6xadat l7tiêuchi 7 6 8 
Sxadat16tiêuchI 5 2 2 
Sä x dt 15 tiêu chI 7 6 6 

S x dat  14 tiéu chI 4 2 2 

SxAdat13tiëuchI 2 3 3 

Sxàdat12tiêuchI 3 3 3 

S xA dat  11 tiêu chI 3 3 1 

S xä dat  10 tiêu chi 5 2 3 

S xA dat  9 tiêu chI 9 7 8 

S xâ dat 8 tiêu chI 4 6 6 

S x dat  7 tiêu chI 2 1 1 

S xâ dat  6 tiêu chI 5 3 3 

S xã dat  5 tiêu chi 0 0 2 

Kt qua dtit  chun theo 
trng tiêu chi 
SxädattiêuchI quy 
hoach 

117 101 101 

SixâdattiêuchIgiao 
thông 

77 76 70 

SóxadattieuchIthuylcxi 110 97 95 
S6xAdattieuchIdin 117 101 101 

S x dt tiêu chi trnng 
h9c 

76 80 64 

S6 xA dat  tiêu chI ca so 
vt chAt van hóa 

77 77 64 



3 

tang thing mi 
100 93 89 

S6xdttieuchIthong 
tin truyn thông 

92 ( 79 

S6xàdattiêuchInhàâ 86 80 73 

S xä dat  tiêu chf thu 
nhp 

84 81 71 

S6 xã dat tiêu chI h 
ngheo 

81 81 68 

S6xAdattiêuchi1ao 
d9ng - viçc lam 

112 98 98 

S6 xA dat  tiéu chi t chirc 
san xuat 

80 79 71 

S6xadttieuchIgiáo 
dic - dào to 

94 95 79 

S6xAdattiêuchIyté 113 100 97 

S6xadattiêuchIvanhóa 115 100 99 

só xä dat  tiêu chI môi 
tnrng và an toàn thirc 

 phâm 

80 82 66 

s6 x dat tiêu chI h 

thông chInh trj vá tiep ctn 

pháp luât 

98 94 86 

S,xadattiêuchIQuôc 

phôngvàAn ninh 
108 98 93 
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