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BAO cAo 
A P. A Ket qua thrc hiçn Chiro'ng trinh MTQG xay dtyng nong thon mm 

giai doin 2016-2020 và d xut thrc hin Chtro'ng trInh giai doin 2021-2025 

Thirc hin van bàn so 412/BKI-IDT-TCTT ngày 20/01/2020 cüa B K 
ho?ch và Du tu v vic tng kt, dánh giá thirc hin các Chtxong trInh MTQG 
giai don 2016-2020 và van bàn s 3259/BTC-HCSN ngày 20/3/2020 cüa Bô 
Tài chInh ye vic giao báo cáo tong ket, dánh giá tInh hInh bô trI kinh phi thrc 
hin Chwmg trInh MTQG giai doan 20 16-2020; UBND tinh Quâng Trj kInh báo 
cáo kt qua thirc hin Chuung trInh MTQG xây drng nOng thôn mâi giai doan 
20 16-2020 và dé xuât triên khai thirc hin Chuang trInh giai don 202 1-2025 
nhu sau: 

Phn thu nht 
DANH GIA KET QUA THIIC HIN CHIXNG TR!NH MVC  TIEU QUOC 

GIA XAY DuNG NONG THON M11 GIAI DO4LN 2016-2020 

I. CONG TAC QUAN L, DIEU HANH, THçC HIN CHI1cNG TRINH 
1. Hoit dng cüa Ban chi dio Chu'ong trInh MTQG xây dyng nông 

thôn mi các cap: Thirc hin Chucing trInh MTQG xây dijng nOng thôn mOi, 
trong giai doan 2016-2020, tinh Quàng Trj dã xây dirng dông b h thng b may 
chi dao  và b phn giüp vic tix tinh, huyn den xà, thôn, bàn. 

a) Bi may Ban chi dao  các cap: 
- Cp tinh: Dã thành 1p Ban chi dao  các Chirang trInh miic tiêu quc gia 

tinh Quàng Trj giai domn 2016-2020 (trén cci sâ gp 2 Ban chi do v xây dirng 
NTM và giâm nghèo ben vrng); 

- Cp huyn: 8/8 huyn, thj xà dâ thành Ip BCD xây dmg NTM huyn do 
dông chI BI thu huyn üy hoc Chü tjch IJBND huyn lam Trthng ban'; 

- Cap xã: 100% xâ dã thành 1p  BCD xây drng NTM xã - do dông chI Bi 
thu Dáng üy xã lam Tru&ng ban; Ban Quàn 1 xây dmg NTM xä do dông chI 
Chü tjch UBND xA lam Tru&ng ban; 01 can b theo dOi nông thôn mi cAp xã; 

- CAp thôn: Thành 1p  Ban phát trin thôn. 
b) Bô may giüp vic Ban chi dao  các cAp: 
- Van phông Diêu ph6i nOng thôn mi cap tinh: Tong can b cüa Van phông 

Diêu phi là 13 ngui, trong do can b chuyên trách 5 nguYi (can b thuc Chi 
cvc Phát triên nông thôn), can bô kiêm nhim là 8 ngu?ii dn tr các S&: K hoch 
và Dâu tu, Tài chInh, Van phOng UBND tinh và Chi cic Phát trin nOng thôn; 

'2 huyn cO BI thir Huyn üy lam Trtrông BCE) là Gb Linh và Hãi Lang 



- Van phông Diu phi cp huyn: Cp huyn dã có 7/8 huyn thânh 1p Van 
phông Diêu phôi nông thôn m&i, riêng thj xa Quâng Trj thành 1p To giüp vic, các 
huyn cia bô trI ttir 1-2 can bO lam nhirn vi chuyên trách v nông thôn mdi; 

- Cong chirc cp xâ chuyên trách v xây dirng nông thôn mâi: Các xâ cia 

bô trI 01 can b (Dja chInh- Xây drng- Nông nghip) lam nhim v11 tng hçTp, 

theo dôi, tham mru giüp Ban quãn 1 thrc hin nhim v1i xây dgrng nông thôn 
mdi. Tuy nhiên hâu bet can b phi trách nông thôn mri là can b kiêm nhim, 
chua có can b chuyên trách. 

Mo hInh t chirc Ban chi do và b phn gii:ip vic các cp co bàn phát huy 
duçic tInh hiu qua trong vic kjp th?yi trin khai, thuc hiên các ci ch& chInh 
sách thrc hin Chirong trInh MTQG xãy drng nong thôn mi den cap ca s và 
tn ngui dan; dông thai vic ph6i hcp giCta các cap, các ngành và các dan vj 
lien quan cüng phát huy hiu qua. Dc bit b phtn giüp vic cho Ban chi dao 
các cp lam du mi thng hçTp, kjp thai tham muu Ban chi dao triên khai thyc 
hin hiu qua chuang trInh. 

2. Khung kh pháp 1ut quãn L, diu hành Va van ban hu*ng dn thirc 
hin Chiro'ng trInh MTQG xây ding nông thôn mó'i: 

Thrc hin Chrong trInh MTQG xây drng nông thôn mi trong giai doan 
2016-2020, tinh Quàng Trj cia chñ dng ban hành dng b các chü tri.rcrng, Co 

ché, chInh sách và kjp thai diêu chinh phü hçip vai tInh hInh thirc té, giiip cong 
tác trin khai thrc hin Chuang trInh duçc thun lqi, dat  hiu qua và thông nhât 
trong toàn tmnh. 

- Tinh üy: Ban hành 01 Nghj quyt, 01 thông báo)2  

- Hi dng nhân dan tinh: Ban hành 02 Nghj quyt chuyên d v xây dirng 
nông thôn mOi và nhiêu Nghj quyêt lien quan khác3  

- UBND tinh, BCD nông thôn mai tinh: Dã ban hành 06 Quyt djnh quy 
phm pháp 1ut, 01 Chi thi và hon 200 các loai van ban chi dao,  diêu hành triên 
khai thirc hin Chu'ong trInh trong giai doan 20 10-2020 nhu: Kê hoach triên khai 
chuong trInh giai don, hang nàm; chuong trInh cong tác tr9ng tam, ké hoach 
kim tra, giám sat hang nãm, ké hoach xã dat  chuân, huyn dat  chuân...; ban 
hành và hithng dn các b tiêu chI xâ nông thôn mâi, xâ nông thOn mOi kiêu 
mu, thôn bàn khó khàn xây dung nông thôn m&i, thôn bàn nông thôn m&i kiêu 
mu. Phân cong nhim vi cho các thành viên BCD, Sâ, ban, ngành và các don 
vj lien quan. 

2  Nghj quyt s 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 v dy manh ccc cu I?i  nông nghip gn vâi Chircmg 
trInh mvc  tiêu quôc gia xây diing nông thôn rnài giai don 2017 —2020. Thông báo 605-TB/TU ngãy 
22/5/20 19 cña Ban Thtràng vi Tinh üy ye thành 1p các To cOng tác thrc hin "Ngày thü 7 vi nông 
thôn m&i"); 

Ngh quyt 30/2017/NQ-HDND ngày 14 thang 12 nãm 2017 v xây dirng nôn thôn mcci den 
nãm 2020. Nghj quyt so 02/2019/NQ-HDND ngày 20/7/20 19 ye khuyên khIch phát triên nông nghip 
trng dung cong ngh cao và nOng nghip hU'u cci; khuyn khich lien ket san xuât và tiêu thi san phârn 
nông nghip trén dia bàn tinh Quáng Trj giai don 2020-2025, djnh huang den näm 2030. 



- DÔI vi các huyn, xà: 

+ Huyn üy, Thj üy Va Dáng üy các xà du có Nghj quy&t chuyên d, 
chixcing trInh hành dng v xây dijng nông thôn mOi Va nhim vii xây dirng nông 
thôn mOi vão Nghj quyt v phát trin kinh t xä hi hAng näm cüa dja phucmg, 
vOi miic tiêu, chi tiêu ci th phü hçip vài diu kin thirc t cUa trng dja phuong; 

+ Các dja phuang dã ban hành Co ché riêng dé dAy nhanh tin d và thirc 
hin có hiu qua Chixong trInh nh.r: Huyn Cam Lô ban hành Bô tiêu chI khu 
dan cu nông thôn môi kiu mu (thu&ng 50 triu dng di vi khu dan ci.i dat 
chuAn); huyn Hâi Lang ban hành danh miic san phAm nông nghip hang hóa 
chü hrc; chInh sách khuyn khIch h trçY mt s cay trng vt nuôi chü 1irc Va 
mt s mô hinh phát trin san xuAt trên dja bàn huyn; huyn Triu Phong có 
chInh sách v h trq phát trin trang trai, gia trai  trên dja bàn huyn, huyn Vinh 
Linh có chInh sách h tra 2 t dng cho xã dat  chuAn nông thôn mâi hang nãm. 

Viëc ban hành các co ch, chInh sách thirc hin Chixang trInh i cAp dja 
phtxcmg cho phép vic thrc hin Chuang trInh phü hçp vâi tInh hInh thirc tê cüa 
mi vüng min khác nhau. Tuy nhien, hin nay các chci ch chinh sách thirc hin 
Ch.rcmg trInh MTQG xây dirng nông thôn mâi cã & cAp Trung uong và dja 
phi.rang là tucing di 1n lam cho các dja phucng không cp nht hêt dc bit là 
các dja phisong vñng rnii và vüng dan tc thiu s& 

3. Cong tác tuyên truyn, nâng cao nhn thác và nâng cao nãng Iiyc 
cho can b Jam cong tác xãy dy'ng nông thôn mó'i & các cAp 

a) Cong tác tuyén truyn, nãng cao nhn thirc 

Cong tác tuyên truyn, vn dng thrcic xác djnh là nhim vii trong tam, 
thi.r&ng xuyén, luôn diiçic các cAp u' dàng, chInh quyn, to chüc chInh tn xã hi 
cac cAp coi tr9ng thirc hin. Nhiu hInh thirc tuyén truyn &xcyc thirc hiên sinh 
dng, phong phü vth ni dung thi& thirc nhix th chüc hi nghj, tça dam, hi thi, 
lAp dt pano, bang ron, l phát dng,. 

Các co quan truyn thông báo chI trung ircing và dja phuong dã tIch crc 
thông tin, tuyên truyn v xây dimg nông thôn mói; các mô hInh hay, each lam 
tat, guong din hInh trong xay drng nông thôn m&i vâi nhiu hInh thác nhu tin, 
bài, chuyén miic, phóng sir... Mt trn T quc Vit Nam, các doàn th tir tinh dn 
co So cüng dâ tIch circ tuyén truyn, vn dng hi viên và ngiiOi dan tham gia các 
phong trào thi dua vOi các hoat  dng thit thirc. Trong 5 näm, dâ có hang ngàn tin, 
bài, ãnh, phóng sr däng tãi, phát song, trén 6.000 cun s tay, tO roi, tO gAp, 2.000 
cuôn sách kS'  yu ducrc phát cho các dja phixang d tuyén truyn v xây dmg 
nông thôn mOi. Trang thông tin din tCr nông thôn mOi cüa tinh vOi hang tram luqt 
ngtthi truy cp hing ngày. Dâ t chirc các cuc thi, san chori nihu Cuôc thi vui 
cOng nba nOng, Hi thi Báo chI vit v nOng thôn mOi nhAm c vO, dng viên tinh 
thAn tham gia xây dirng nOng thôn m&i cOa can b, dáng vién và nhân dan. 



Cong tác tuyên truyn trong thii gian qua dâ gop phn tao  chuyn bin v 
nhn thüc và hành dng cüa can b và nhân dan trong xây dimg NTM; thay dôi 
nép nghi, cách lam, khãc phic tix tithng trông ch, ' li vào su h trçi dâu tu cüa 
nhà rnthc, khcii dy sir tIch circ chü dng, sang tao  cña cong dng dan cu, tao 
dng lçrc to Rn thüc day phong trào ngây càng lan tôa. Sir dng lông, chung sirc 
cüa quân ching nhân dan trong thi gian qua th hin thông qua vic tInh nguyen 
dóng gop cong sic, tiên cüa, trI tu thirc hin các ni dung xây dirng nông thôn 
mói; chU dng thrc hin các phn vic thuc trách nhim cOa h gia dInh nhu 
chinh trang nhà a, xây dirng h xi hçip v sinh, cái tao  vu&n, gicr gin v sinh môi 
truang, tham gia bâo hiêm y ti,... 

b) Cong tác nâng cao näng 1irc 

Cong tác tp hun, bM duàng cho can b lam cong tác xây dtmg nông thôn 
mâi các cap throc chü trong, nht là can b cap xâ, thôn, bàn. Ni dung các 
chuyên dê tp huân lien quan den các kiên thirc CG bàn ye co ché, chInh sách, 
các ni dung, giâi pháp thrc hin Chi.xang trInh. Ngoài ra, các Rip tp huãn cüng 
CO lông ghép các k5 nãng tuyên truyn, vn dtng quAn chüng xây diing, 1p k 
hoach, k5 näng ly kiên v sir hài lông cUa nguai dan nhäm giüp can b dja 
phuong nm rO và tham mixu thirc hin ChLrcing trInh có hiu qua hon. Den nay, 
tong cong có 165 Rip tp huAn vâi trên 8.000 ngi.thi tham gia. Ngoài ra, BCD 
nông thôn môi tinh, các huyn cüng dã bô trI di ngU can b di tham quan h9c 
tp kinh nghim xây dimg nông thôn mâi trong, ngoài tinh và quc té dé CO the 
h9c tp nhling cách lam hay, sang tao,  vn diing phü hp tai  da phuong. 

4. Theo döi, kiêm tra, gim sat thic hin Chuong trInh 
H&ng nAm, Ban Chi dao  tinh dã chO dng xây dimg ké hoch, chucrng trinh 

kiêm tra, giám sat tai  các dja phuang; phân cong các thành viên Ban chi dao  tinh 
kim tra, theo dôi, don dc các dja phuang thrc hin các tiêu chI do ngành phii 
trách nhm kjp thai tháo g khó khãn, vuang m.c, bô sung giãi pháp chi dao 
nh&m thrc hin có hiu qua Chuong trInh. 

Trong các näm qua, các dOng chI Lãnh dao  Tinh üy, HDND tinh, UBND 
tinh dã quan tam t chirc nhiu cuc kim tra, giám sat tInh hInh thirc hin xay 
dirng nông thôn mài tai  các dja phuang. 

Thrc hin chü trucrng "Ngây thir 7 vi nông thôn mói" cüa Ban Thi.ring vii, 
Tinh üy dã thành 1p 8 tO cong tác do các dOng chI là Uy viên Ban Thuang vi 
Tinh üy lam Tnrang doàn th chrc kim tra, näm tinh hInh thirc hin cüa các dja 
phuong. 

HDND huyn, UBND huyn và các ngành chüc nang a huyn cling t chtrc 
kim tra, giám sat, thanh tra vic t chirc trien khai thirc hin chuong trInh t?i 
các dla  phuong. Các t chac doàn th, cong dng nhãn dan cling thirc hin chrc 
nang giám sat yiêc trin khai chi.xong trInh trên dja bàn. 

Qua kim tra, giám sat dã phát hin duçic nhling tn tai, han ch& vu&ng 
mc trong triên khai chucing trInh; kjp thai có giãi pháp khac phc, dieu chinh 
phü hçip nhm thc hin có hiu qua chuong trInh. 



5. Cong tác huy dng ngun ly'c, quãn I và sü' dyng ngun hrc thy'c 
hin chirong trInh 

a) V huy dng ngun lrc 

Tong nguôn hrc huy dng giai don 20 16-2020 là: 47.374.707 triu dông, cii 
th nhu sau: 

- Vn ngân sách: 

+ Ngân sách Trung hang h trçl trrc tiêp: 93 7.000 triu dông; 

+ Ngân sách dja phiiong: 690.993 triu dông. 

- Vn 1ng ghép các chuang trinh, dir an: 1.646.470 triu dng; 

- Vn tin diing: 42.958.279 triu dng; 

- Vn doanh nghip, HTX, các thành phân kinh t khác 470.890 triu dng; 

- Dóng gop cia rihân dan (b&ng tin mt, tin cong lao dng và hin 4t quy 
ra tin): 671.075 triu dông. 

Ngoài ngun vn ngân sách b trI trrc tip d thirc hin Chuang trmnh, 
UBND tinh dã chü dng ling ghép các ngun v6n tir các chuang trInh, dir an 
khác, dng thi buy dng các ngun vn tin diing, vn cüa các doanh nghip và 
dc bit là s11 dóng gop cüa nguôi dan d hoàn thành các m171c tiêu cüa chixong 

trmnh. Tuy nhien hin nay chi.xa có quy djnh ci th v lng ghép nguôn von cCza 
các cap, chua có quy ch phM hçip CII th giOa các dan vj phii trách các chuang 

trInh, dtr an có lien quan dn Chi.rang trInh MTQG xây dijng nông thôn mdi; mt 
khác do mtt chucing trinh, du an có mic tiêu riêng nén vic huy dng, lông ghép 
các ngun vn khác d thrc hin Chi.rang trInh MTQG xây dirng nông thôn mOi 

chua thirc s1r hiu qua. 

b) Kk qua xCr l ng dçng xây dirng ca bàn trong thçic hin Chuang trinh 

Qua trInh trin khai thirc hin xây drng nông thOn mcii giai doan 2011-
20 15, Co mt s dja phhang do áp hrc dt chun nông thôn mâi nên dã phát sinh 
nçi dgng xây drng ca bàn. Dn cui näm 2015, theo thng ké cüa các dja 

phucing s no d9ng XDCB là 24.274 triu dông. Tuy nhiên, thrc hin chi dao 
cüa Trung hang, tinh dã chi do các dja phixang nghiêm tOc xü 1 tInh hInh nçi 

d9ng xây drng ca bàn trong giai do?n 2016-2020. Càc dja phuong cOn nq d9ng 
phài tp trung b trI trã ng, không b tn cho các cong trInb khâi cong mi và 
tIch cuc huy dng các ngutn hrc khác d xCr l no d9ng. Do vy, tInh den th?i 
dim cui nãm 2018, tng nq dQng xây dirng ca bàn trong xây drng nông thôn 
mâi trên dia bàn toàn tinh là 4.164 triu dng. UBND tinh dã tp trung chi dao 
Uy ban nhân dan cp huyn uu tiên b trI vn k hoach näm 2019 dê thanh toán 
dirt dim cho các cOng trinh, di an có nçi d9ng. Tang ci.rng cong tác chi dao, 
kim tra, kim soát, ca bàn dn th&i dim nay các dja phuang dã xCr l dirt diem 
nq dung xây drng ca bàn. 



II. KET QUA THIIC HIEN cAc MUC  TIEU CUA CHU'ONG TRINH 

1. Kt qua thirc hin các myc tiêu chung 

- Dn tháng 02/2020, toàn tinh dã có 60/117 xa (chim t 1 5 1,3%) thxçic 

cong nhn dat  chun nông thôn mâi (tang 34 xâ so vâi d.0 näm 2016); 

- BInh quân tiêu chI/xã dat  15,53 tiêu chi (tang 3,83 tiêu chI so vOi du nãm 

2016), ci the so xã dat t11 15-18 tiêu chI là: 20 xã (chim 20,5% s xã); s6 xà dt 

tr 10-14 tiêu chI: 17 xã (chim 14,5% s xã); so xà dat  tfx 5-9 tiêu chI: 20 xâ, dat 

20,5%. 
• P. A • A • - A A A 

2. Ket qua thirc hiçn B9 tieu chi Quoc gia ye xa nong thon moi: Den 

tháng 02/2020, toàn tinh dã có 60/117 xâ (chim t 1 5 1,3%) ducic cong nhn 
dat chu.n nông thôn m&i (tang 34 xa so vi dâu nãm 2016), cii th: 

- Nhóm Quy hoach: Co 117/117 xã hoàn thành tiêu chI Quy hoach, dat 
100% (bang kt qua du nàm 2016); 

- Nhóm Ha tng kinh t -xa hi: 

+ Giao thông: Co 77/117 xã hoàn thành tiêu chI giao thông nông thôn, dat 

65,8% so xã (tAng 37 xA so vài du nAm 2016); 

+ Thüy 1i: Co 110/117 xA hoàn thành tiêu chi Thüy lçii, dat  94,02% (tang 

39 xã so vi dâu nAm 2016); 

+ Din: CO 117/117 xA hoàn thành tiêu chI Din, dat  100% (tang 3 xA so 

vâi du nAm 2016); 

+ Trung h9c: Co 76/117 xA hoàn thành tiêu chI Trithng hçc, dat  64,9% 

(tang 28 xã so vth du nAm 2016); 

+ CO s vat chit van hOa: Co 77/117 xA hoàn thành tiêu chI Co sâ vt chAt 

vAn hóa, dat  65,8% (tang 31 xA so vi dAu nAm 2016); 

+ Co sà ha tAng thuong mai  nông thôn: Co 100/117 xA hoAn thành tiêu chI 

Co sâ ha tAng thi.rong mai  nông thôn, dat  85,5% (tang 12 xA so vài dâu näm 

2016); 

+ Thông tin và truyn thông: Co 92/117 xã hoAn thành tiêu chI Thông tin và 
Truyn thông, dat  78,6% (giãm 12 xA so vâi dAu nAm 2016, do thay dôi v quy 

djnh tiêu chI dánh giá); 

+ Nhà & dan cu: Co 86/117 xA hoàn thành tiêu chI v Nba & dan cu, dat 

73,5% (tang 20 xA so vri dâu nAm 2016). 

- Nhóm Kinh t và t ch&c san xuAt: 

+ Thu nhp: CO 84/117 xâ hoàn thành tiêu chi Thu nhp, dat  71,8% (tang 9 

xA so v&i dâu nAm 2016); 

+ T' l h nghèo: CO 8 1/117 xA hoàn thãnh tiêu chI v T' I h nghèo, dat 
69,2% (tang 43 xã so vài dAu nArn 2016); 



+ T 1 lao dng Co vic lam: Co 112/117 xã hoàn thành tiêu chI Lao dng 

cO vic lam, dat  95,73% (tang 10 xâ so vri dAu näm 2016); 

+ T chüc san xut: Co 80/117 xã hoàn thành tiêu chI T chrc san xu.t, dat 

68,4% (tang 10 xa so vii dAu näm 2016). 

- Nhóm tiêu chI Van hóa - Xã hi - Môi truOng: 

+ Giáo duc: CO 94/117 xa hoàn thành tiêu chI ye Giáo dijc, dat  80,3% (tang 

22 xA so v&i d.0 nam 2016); 

+ Y tê: Co 113/117 xã hoàn thành tiêu chI Y té, dat  96,6% (tang 10 xa so 

vi dâu näm 2016); 

+ Van boa: Co 115/117 xâ hoân thành tiêu chI Van hóa, dat  98,3% (tang 

53% so vi näm 2010 và tang 6,8% so vOi dâu näm 2016); 

+ Môi tnr0ng và an toàn thirc phm: Co 80/117 xâ hoàn thành tiêu chI Môi 

trthng vâ An toàn thirc phâm, dat  68,4% (tang 28 xã so vi du nãm 2016). 

- NhOm tiêu chI v H thông chInh trj: 

+ H thng chInh trj và tip c.n pháp lut: Co 98/117 xã hoàn thành tiêu 
chI H thng chInh trj và tip cn pháp 1ut, dat  83,8% (tang 12 xã so vói du 

nam 2016); 

+ Quc phOng và an ninh: Co 108/117 xã hoàn thành tiêu chI Quc phOng 

và An ninh, dat  92,3% (tang 18 xã so vói dâu nàm 2016). 

3. Kt qua thrc hin B tiêu chI huyn nông thôn mó'i: UBND tinh dã tp 

trung chi dao  xây dmg huyn Cam L phn du dat  chun trong näm 2019, den 

nay hin trng nhu sau: 

- V tiêu chI 100% xã nông thôn m&i cüa huyn: Co 8/8 xã dâ dat chun 

nông thôn m&i; 

- V tiêu chI cp huyn: Huyn dA hoàn thành 9/9 tiêu chI cOa b tiêu chI 

huyn nông thôn mOi. 

Hin nay, huyn Cam L dã hoãn thin dy dü h so thu tiic gui Van phOng 
Diu phi nông thôn mâi Trung uong thm djnh, trInh Thu tuung ChInh phü 

cong nhn huyn dat  chuAn näm 2019. 

4. Hin trng xa nông thôn mOi kiu mu 

Thirc hin chü trixcing xay drng nông thôn mâi kiêu mu cOa Trung trong, 

tinh Quãng Trj dã ch9n 8 xâ d chi dao  dim gm: VTnh Thüy, VTnh Kim, Cam 

ChInh, Cam Hiu, Hãi Thixçnig, Tan Hçp, Gio Son, Triu Dai. Den nay, két qua 
xây drng nông thôn mói kiu mu cüa các dja phiiong nhLr sau: 

+ CO 03 xà dâ duqc cong nhn dat  chu.n nông thOn mi kiu mu näm 2019 
gm: Vmnh Thüy, Vinh Kim (huyn Vmnh Linh) và Cam ChInh (huyn Cam L); 

+ Các xä cOn lai dat t1r 6-1 1 tiêu chI gm: Hái Thi.rng, Tan Hp, Gio Son, 

Cam Hiu, Triu Dai.  Các dja ph.rang nay du cO k hoach dat chun trong näm 

2020. 



5. Hin trng xãy dy'ng nông thôn mói ti thôn, ban khó khän 
Thrc hin Quyôt djnh s 1385/QD-'FTg ngày 21/10/2018 cüa Thu tithng 

ChInh phü, Quãng Trj Co 93 thôn, bàn thuc 10 xâ biên gii cüa 02 huyn Hithng 

Hóa và Dakrông duçic chçn dé tp trung xây dirng thôn, bàn nông thôn mdii. 
Den nay, s tiêu chI dat  bInh quân cia các thôn a 2 huyn Huàng Hóa Va 

Dakrông là 6,57 tiêu chu/thôn, bàn; trong do, bInh quân huyn Huang Hóa là 
6,26 tiêu chI; bInh quân a huyn Dakrông là 6,9 tiêu chI/thôn, bàn. 

III. DANH CIA KET QUA CHUNG BAT DU'QC VA NHUNG TON TI, 
HN CHE, NGUYEN NHAN 

1. Dánh giá chung v nhirng kt qua dit thrqc 
Triên khai thirc hin Chucrng trInh MTQG xây dirng nông thôn mOi, vâi sir 

n lirc Co g.ng không ngtrng cüa cp Oy Dàng, chInh quyn các cp; sir vào cuc 
manh me cüa M.t trn T qu& Vit Nam, cüng các th chüc doàn th chInh trj 

xã hi các cp và sir huang 1rng tIch circ cüa dOng dão qun chüng nhân dan, 
vüng nông thôn tinh Quáng TrI dã có nhing chuyn bin tIch ctrc. Ca si ha tang 

nông thôn duçc hoàn thin, dáp irng ngày cãng tt hcm nhu cu san XULt và sinh 

boat cüa ngi.rai dan. Kinh t nông thôn ngày càng phát trin, có nhiu mO hInh 
chuyên canh, san xut theo hithng hang hóa cO lien kt, tao  1i nhun càng l&i 

cho ngu?ii nông dan; dai sing vt chAt cüa ngtxâi dan ngày càng ducic nâng cao; 
dai sng van hóa, tinh thAn ngày càng da dng, trong do các giá trj van hóa 
truyn thong khOng ngirng ducc gi€i gin, báo tn và phát huy; môi tru&ng nông 
thôn thrcic bâo v và cal thin; h thng chInh trj co sa ngày càng vng manh; an 
ninh trt tir khu virc nông thôn ca bàn duc dam bão. 

BuOc dAu d djnh hinh dugc xay dirng nông thôn mai kiu mAu, ttirng buac 
huang dn xây drng các min qué dáng sng. Tp trung xây dmg nông thôn 
mai a các xâ min nüi dc bit khó khän, bién giai bâi ngang yen bin, tin dn 
giàm dAn khoâng cách gitra cac vüng min. 

Phong trào xây drng nông thôn mai dâ thirc sir tra thành iit phong trão ' 
nghia, mang tInh nhân van, có sirc lan tOa sâu rng và duçic nguai dan dng tInh 
hu&ng irng. Nhn thac cüa ngisai dan v xây dimg nông thôn mâi ngày càng 
dtxac nãng cao, nhAt là ni dung phát trin san xuAt gän vai lien kêt tiêu th san 
phAm, üng dung khoa h9c cOng ngh, bâo v môi truang, câi tao  cành quan nông 

thôn, phát buy các giá trj van bOa truyn thng, gi gin an ninh trt tr, gOp phAn 
lam thay di cci bàn b mt nông thôn. 

Các cap üy Dàng, chInh quyën và cã h thng chInh trj dã tIch circ chCi 

dng, sang tao  trong trin khai thrc hin. Nhiêu chinh sách duc ban hành CO 
tác dung tIch circ và trâ thành dng lirc thüc dAy tin d trin khai thic hin 
Chucing trInh mt cách cO hiu qua. 

K& qua thirc hin Chuang trInh sau 9 nãm dâ dat mvc tiéu ké hoach dé ra, 
vuçit mvc  tiCu Ngh quyt Dai  hi Dãng b tinh lAn thu XVI, nhim k' 2015-
2020; dat mvc tiéu Nghj quy& cUa Tinh uy, HDND tinh, gOp phAn quan tr9ng 
dóng gop vào sir phát trin kinh t xâ hi cOa tinh nba. 



2. Hn cIi, t1n ti Va nguyen nhân 
a) Htn chê, ton tai 
- Mt b phn can b, dáng viên và nhân dan chua nhn thc rO và dy dü 

imic lieu, ' nghia vâ ni dung cüa Chuung trinh; con trông ch, ' 1i vào sir 
du tu cUa Nhà nuâc; thirc ti giác, chü dng tham gia xây drng NTM chua 
cao. Dc bit là bà con dng bào dan ttc thiêu s; & mt s dja phwing các chü 
trucmg, Co ch& chInh sách trong xây dirng NTM chua duçc thông tin, cp nhãt 
dÀy dü cho ngirôi dan. 

- Cong tác rà soát, diu chinh, b sung d an quy hoach và d an nông thôn 
mâi phü hçip vâi tái Co cÀu ngành nông nghip và quy hoach kinh t xã hi cüa 
tinh, huyn xã ch.m di.rcYc chi dao  trin khai thirc hin, do do cOn nhiu vu&ng 
mc trong xác djnh ni dung dÀu tu và I trInh dat  chuÀn nông thôn m&i; 

- Vic xây drng k hoach hang nãm và giai doan  v xay dimg nông thôn 
m&i cüa các dja phucmg chisa cht chê, chi tit, d.c bit là xác djnh ngun lirc d 
thirc hin trng tiêu chI di vói tüng xâ, vi vy các dja phucmg và các ngành 
không CO Cfl c& d triên khai theo tin d và k hoach; 

- San xuÀt nông nghip mic dO dã cO chuyn bin tIch circ nhixng các chui 
giá trj san xuÀt cOn lông leo, thiu bn v0ng nén dã ãnh hu&ng nhÀt djnh dn thu 
nhp cOa ngu&i dan. Nhiu dja phuong dã xác djnh ducic san phâm chO hrc d 
tp trung phát trin nhung thiu s1r tham gia cOa doanh nghip, HTX dn dn 
khó khän v tiêu th san phÀm hoc mAt giá; 

- Kt qua xây dimg nông thôn mâi không dng du gi&a các dja phuong, 
cac xâ & khu virc min nOi cO s lieu chI dat  chuAn con thAp, chAt luçmg dat 
chuAn mt s tiêu chI cOn thiu bn vUng; mt s tiêu chi co s& h tAng thiêt yeu 
dat chuAn cOn & müc tôi thiu nhu: giao thông, thOy 1i, tru&ng hoc, co s& vt 
chAt van hóa...; nhiu noi trong xay drng, chinh trang ha tAng chua gan vâi vic 
bào tn, phát huy các giá trj truyn thng, cãnh quan nông thôn. Vic phát huy 
các giá trj van hóa truyn thong, hInh thành van hóa irng xCr trong cong dông 
nông thôn van minh chua duçic triên khai manh  me; 

- Xây dmg nông thôn m&i kiu mu m&i chi tp trung & các xâ chi do 
dim cOa tinh, các dja phuong cOn Lai  chua quyt lit d trin khai thirc hin, 
ngun lirc b6 trI cho xây dirng nông thôn mói kiu mu con han  chê; 

- VAn d ô nhim môi tru&ng dâ duc kim soát, tuy nhiên mt s dja 
phuong tInh trang ô nhim môi truOng nOng thôn dang có dAu hiu tang; chAt 
luvng v sinh an toàn thrc phAm, nông san vn dang là vAn d ni len duqc xã 
hi quan tam. O mt s ciim cong nghip trên dja bàn chua có các báo cáo dánh 
giá tác dng môi trithng; ni.róc thai & mt s lang ngh co sO san xuAt chua 
dixçic quan tam xCr l2; 

- An ninh chinh trj và trt tçr an toàn xã hi vn cOn tim An nhiu din bin 
ph&c tap,  nhiu xâ vn cOn nAm trong danh miic xa tr9ng dim phOc tap ye an 
ninh trt tu; 



- O mt s dja phuang con nng v hInh thüc nhm dat  duçic m11c tiêu, 
chua quan tam nhiêu dn cht lixqng cüa các tiêu chI dat  chun; mt s tiêu chI 
thiêu ben vng (môi tri.thng, an ninh trt tir....), mt so xã dã dat  chun nông 
thôn mâi nhi.rng bj tht mt so tiêu chI, tuy nhién các dja phtrcing chua quyêt 1it, 
chua có giãi pháp ci the dê duy tn và nâng cao cht Iucing các tiêu chI; 

- Mt s djaphuong cOn coi trçng du tu Co sâ ha tang nông thôn, chua 
quan tam nhiêu den các giãi pháp nâng cao di song cOa ngithi dan, gir gin và 
phát huy giá tn van hóa, tInh lang nghia xóm, np sng van minh, bão v mOi 
trring nOng thôn; 

- Cong tác áp diing cor  ch dAu tu dc thO chtra dugc thi7rc hin nghiêm tOc. 
Mt so dja pht.rorng chua quan tam dOng müc dn vic trao quyên cho ngithi dan 
tham gia mt so ni dung nlrn thrc hin thi cong các cong trInh cor s ha tang 
nông thôn, giám sat dâu ux cong dng...; 

- Ngun vn du tu chua dáp rng di.rçc nhu cu xây dirng NTM cCia các dja 
phucmg. Nguôn ngân sách trirc tip cho Chuong trInh chua dat  k hoach d ra. 
Nguôn huy dng tr doanh nghip chua nhiêu. Cong tác kêu gci tài trçl, di dâu 
chua phát huy hiu qua. Diu kin cüa ngithi dan cOn nhiu khó khän nên mirc 
d dOng gop cOn han ch& cong tác huy dng, lông ghép các ngun hrc chua phát 
huy hiu qua tôi da; 

- TrInh do dôi ngü can bô i môt s dja phi.rang, nhât là & các xâ yang cao, 
vüng dc bit khó khän cOn han ch so v&i yêu câu xây dirng nông thôn m&i. 
Can b chuyên trách nOng thôn môi con It; & các huyn, xã, can b thu&ng 
xuyên bin dng dã lam ành hu&ng không nhO dn hiu qua, chat luçmg tham 
muu chi do thçrc hin Chuang trInh; 

- Vic sap nhp dcm vj hành chInh mt s xã sê tác dng den so luçmg xã 
dat chun cOa dja phucmg và cOa tinh, cn thiêt phãi rà soát và có kê hoach chi 
tit nhm duy tn và nâng cao chit luçing nông thôn m&i & các dja phuorng nay và 
dam bão muc tiêu ke hoach d ra; 

- Han ch 1ng ghép và huy dng ngun hrc: Do chua có quy djnh cii th v 
lng ghép nguôn von cOa các cap, chua có quy chê phôi hccp ci the gifla các dorm 
vj phii trách các chixorng tnInh, dir an có lien quan dn Chuorng trmnh MTQG xây 
dirng nông thôn mâi; mt khác do mt chucing trInh, dir an cO miic tiêu niêng nén 
vic huy dng, lông ghép các nguôn vOn khác dé thrc hin Chixong trInh MTQG 
xay dimg nOng thOn m&i chua thrc 5ir hiu qua. Cong tác kiêm tna, kiêm soát ni 
dung 1ng ghép chua dugc thirc hin cht chê. 

3. Nguyen nhân cüa nhfrng hn ch trên: 
a) V khách quan 
Quãng Trj là tinh con nhiu kho khãn, cO xuAt phát dim xây dçrng nông 

thôn mâi thp; diu kiin tr nhiên không thun lvi; thiên tai, djch bnh thithng 
xuyen xãy ra dã gay ãnh hu&ng ãnh hu&ng không nhô den san xuât và d&i song 
cOa nglx&i dan nOng thôn, lam cho vic xay dirng nông thôn mói bj ânh hithng, 

lieu chI dat  chun thiu bn vCrng. 



Chi.rang trInh dixçc trin khai vi nhiu ni dung và cách thrc trin khai 
thixc hin khá m&i. Trong giai don 2011-2015, nhiêu chuang trInh MTQG ducic 
triên khai trên dja bàn, các chuang trInh duçic chI dto triên khai riêng 1, vic 
lông ghép các nguôn hrc chixa thirc sir hiu qua, dãu tu phân tan, thiêu dông b. 

b) Vê chü quan 
- Mt so cap ày Dàng, chInh quyên chua thirc sir tp trung trong !ãnh do, 

chi dao,  huy dng cà h thông chInh trj và toân xa hi vào cuc chung sàc xây 
drng NTM; chua the hin quyêt tam chInh trj cao, chua manh dan, chà dng có 
các Co chê, chInh sách riêng; vn con tl.r tuâng trông chy, ' lal cap trên nhât là 
trong bô trI nguôn 1rc cho chuo'ng trinh; 

- Bô may gillp vic Ban chi dao  NTM các cap hoat dng chua hiu qua, 
thiêu can b chuyên trách, nàng hrc cüa can bô cci so cOn han  chê, do do cong 
tác tham mini chi dao  thrc hin Chuong trInh hiu qua chua cao. Vic kiin toàn 
b may giüp vic tiên d cOn chm; 

- Mt so thành viên Ban chi dao  các cap chua phát buy cao trách nhim 
trong vic tham mini, chi dao,  hithng dn các dja phuong thirc hin các tiêu chI 
do nganh phi trách và huy dng, lông ghép các nguôn hrc dê day nhanh tiên dt 
thrc hin. Cong tác chi dio theo dOi dja bàn ducic phân cong ph trách thrc hin 
chua hiu qua, thiêu thithng xuyén, sâu sat; 

- Vic dánh giá thirc trng, mirc d dat  chuân các tiêu chI 0 mt so xâ chua 
thrc chat, ánh hxOng iOn den vic xác djnh ni dung dâu tu, l trInh thirc hin 
dat chuân nông thOn mOi. 

4. Bài h9c kinh nghim 
Trén co sO két qua dat  duqc trong thirc hin Chuong trInh MTQG xây dmg 

nông thôn m0i giai doan 2011-2019, cO the rut ra mt so bài hc kinh nghim 
nhu sau: 

- Cong tác tuyên truyên, vn dng nâng cao nhn thirc cho can b, dàng 
vién va nhân dan có nghia hêt src quan tr9ng, can phâi dixcic thirc hin thuOng 
xuyên nhäm tao  sir dông thun cao trong nhân dan và huy dng sir vào cuc cOa 
cà h thông chInh trj tham gia; 

- Vai trO càa can b chU chôt là bet sirc quan tr9ng, thçrc tin 0 noi nào 
ngir0i dOng dâu cap ày, chinh quyên, doàn the thirc s1r tam huyêt, trách nhim, 
vào cuc thuOng xuyên, quyét 1it thI noi do phong trào xây dirng nông thôn mOi 
di.rcic triên khai manh  me. Trong cong tác chi dan  diêu hành xây dirng nông thôn 
m&i phài phân cong. phân nhim rO rang. Can có sir vào cuc có trách nhim cüa 
các ngành trong vic dixa ra các giãi pháp dé thrc hin t0ng tiêu chI; 

- Vic phát buy vai trO chü the cüa ngu&i dan trong xây dirng nông thôn 
mOi là het sOc quan tr9ng, có nghia quyêt djnh dôi vOi tInh ben v&ng cüa két 
qua xây dirng nông thôn mOi. Thirc hin tot phixong châm "Dan biêt dan bàn, 
dan lam, dan kiém tra, dan giám sat và dan thi huOng". Vic lay ' kiên ye sir hài 
lông cüa nguOi dan dang tao  ra hiu Ong lan tOa, giüp chInh quyên các cap có co 
sO quyêt djnh vic hoàn thành dat  chuân nông thôn mOi; ben cnh do nhüng van 
de nguOi dan chua hài lông cQng là mt kênh thông tin quan tr9ng dê cap ày, 
chInh quyên các cap di.ra ra giâi pháp, tién d cam két xO l dam bào xãy dirng 
nông thôn mOi ben vüng; 



- Phát huy t& cách lam chü dng, sang tao  phü hcp vài diu kin và yéu 
cu btrc thit cüa ngi.i&i dan i tlrng dja phung; ch9n dung ni dung tr9ng tam, 
giãi pháp dt phá cho t1rng th?ñ ks'; 

- Trong diêu kin ngun ngân sách dAu tu trrc tip cho xây drng nông thôn 
mi rt han  ch; vic huy dng, lng ghép có hiu qua mi ngun 1irc cho xây 
dirng nông thôn mó'i là thrc star cn thit; dc bit là huy dng sir dóng gop cüa 
cong dng và con em xa qué huang.... Nguôn 1irc dâu tu trén dja bàn can phái 
disqc cong khai, minh btch tao  nim tin cho ngui tham gia dóng gop xây dirng 
nông thôn mói; 

- Thirc hin t& cong tác thi dua, khen thi.r&ng d kjp thyi dng viên d6i vi 
các dia phiicing, t chüc, cá nhân có each lam hay, sang tao và dóng gop thiêt 
thrc cho xây drng NTM, nht là các t chrc, cá nhân là ngri dan, các doanh 
nghip cO nhiêu cách lam hay, nhiu dóng gop trong thrc hin Chuang trInh. 

Phn th.r hai 
oE XUAT CHUNG TRINH MTQG XAY DING NONG THON M€fl GIAI 

DOiN 2021-2025 VA CIA! PHAP QUAN Li', BIEU HANH THC HIN 
CHUNG TRINH 

i. oE XUAT CHIXONG TRNH MUC TIEU QUOC CIA XAY DIXNG 
NONC THON MOI GIA! BOiN 2021-2025 

1. L do: Trong các nãm qua, Chrang trinh MTQG xây dirng nOng thOn 
mOi da thirc sr lam thay di b mt nhiu lang quê; co so ha tang nông thôn 
ducrc du tu dng b; chat luçTng cuc sng cüa nguOi dan ngày càng duqc nâng 
len. Chi.rcmg trInh nay dã di vào cuc sang, trO thành phong trào lan tOa sâu 
rng. Dn nay, tinh Quàng Trj Co 60/117 xâ dat  chun NTM (chim 51,3%), 

01/8 huyn dat  chdtn nOng thOn mOi (chim 12,5%), 03/117 xä dat  chuân nông 

thôn mOi kiu mu (chim 2,56%), nhu 4y nhim vi xây dçmg nông thôn mOi 
trén dja bàn tinh cOn nhiu ni dung phâi thirc hin; dOi sng nguOi dan 0 nhiu 
dja phuang, dc bit là các xä min nOi cOn nhiêu khó khän. Do do trong giai 
doan tOi cn tip t1c thirc hin Chucmg trinh MTQG xây drng nông thOn m0i 
nhm thay di bô mt và chit luçmg cuc sng nOng thOn, dng th0i r11t ngàn 
khoáng cách gitta nOng thOn và thành thj, gitta min nOi và dng bAng. 

2. Myc tiêu thyc hin Chtro'ng trinh MTQG xây dirng nông thôn mói 
giai don 2021-2025 

- V cp huyn: Phn dAu ti thiu có them 2 huyn dat  chun nOng thôn 
m&i, nâng s dorn vj cp huyn dat  chu.n, thj xa hoàn thành nông thôn m0i len 4 
dun vj (bao gm Ca thj xA Quàng Tn); 

- V cp xã: Phn du Co nr 75% s xã dat  chun nông thôn mOi; Phân du 
cO tü 25% s xA dat  chun nông thOn m&i nâng cao, nông thôn m&i kiêu mu; 
Phn du không cOn xã dat  du0i 12 tiêu chI; 



- V cAp thôn, bàn: Phn dAu Co tü 55-60% s6 thôn bàn khó khän thuc xã 

khO khan, biên gi&i thuc D an 1385 dt chuAn nông thôn mOi và có tir 65-70% 
s thôn, bàn thuc xã däc biêt khó khän min nüi và 80-85% s thôn thuc xã 

bâi ngang yen bin dt chuAn nông thôn mOi; Phn dAu CO tir 15% s thôn, bàn 

dt chuân nông thôn mói kiu mu (trong do huyn Dakrông 3%, huyn Hixng 
HOa 5%, các huyn, thi xä cOn 1i 25%); Thu nhp bInh quân du ngui khu vrc 
nông thôn tang It nhAt 1,8 lAn so vi näm 2020. 

3. Nhim vy, giãi pháp trçng tam 

- Tiép tVc  dAy mnh cong tác tuyên truyn v nông thôn mâi, triên khai sâu 

rng vã thit thrc phong trào thi dua "Quáng Trj chung thc xáy dimg nóng thón 

mài" nhAm c vu, dng viên, biêu dixcing, ton vinh các tp th& cá nhân tiêu biu 
trong xây di.rng nông thôn mOi, to sr Ian toà lan trong nhân dan, cong dng, xã 
hôi; khuyn khich, thu hut doanh nghip, doanh than, thAt là thanh niên trI thirc 
khâi nghip trong linh virc nông nghip & nông thôn. Da dng hóa các hInh thrc 
truyn thông trên các phi.ro'ng tin thông tin di chung nhAm phàn ánh kjp th&i 

thrc tin xây drng nông thôn mâi cüa cã ni.rOc; 

- Tip tijc nghiên ciru, ban hành khung chinh sách cüa dja phi.rang, kjp thôi 

cii th hóa chInh sách cüa Trung uong giai doan 2021-2025. Co chInh sách h 
trçi thüc dAy di vâi mt s dja phi.rang, linh vrc dang cOn khó khãn, can trà qua 
trInh xây dirng nOng thôn mOi nhu xay dtrng nông thôn mài i các xà min nüi, 

cong tác báo v mOi tru&ng Tp trung huy dng, lng ghép cO hiu qua các 

ngun hrc dAu v.x d dam bào nâng cao hiu qua dAu tu, tránh lath phI, chng 

chèo các nguôn lçrc; 

- Tp trung chi do các dja phi.rcing dã d?t  chuAn thirc hin tt cong tác duy 

trI và nãng cao chAt luqng các tiêu chi. Thi.r&ng xuyên rà soát, dánh giá các tiêu 

chI, nhAt là nhUng tiêu chI có khã nãng bin dng nhu co sO h tAng giao thông, 
thu nhp bInh quan dAu ngu&i, môi tru&ng, co sO vt chAt giáo diic. To chOc 

kim tra rà soát l?i  các xã dâ dugc cong nhn nông thôn mOi, nu xã có nhiu 
tiêu chI không duy trI duçic chAt krcing thI có bin pháp kim dim trách nhim 

di v&i ngu&i drng dAu; 

- Uu tiên thOc dAy h trçi phát trin san xuAt lien kt theo chui giá trj, thAt 

là san xuAt nông nghip sach  - an toàn, gop phAn thüc dAy chuyn djch co cAu 

Lao dng và kinh t nông thôn nhAm tang thu nhp cho nguOi dan nông thôn mt 
each bn v&ng, trong do: Tip tic &i mOi các hInh th&c t chirc san xuAt trong 
nOng nghip và nâng cao hiu qua hoit dng cüa các Hçp tác xâ; dM mOi 
phuang thirc thrc hin và nâng cao chAt lugng dào to ngh cho lao dng nông 
thôn theo huOng gAn dào to ngh vOi trin khai các mô hInh, dir an phát trin 
san xuAt theo chui giá trj ci th& theo nhu cAu hoc dr an dAu tu 0 nông thOn 
cüa doanh nghip và các t chOc kinh t. . .Trin khai có hiu qua Chi.rcmg trInh 

OCOP; 



- Tang cumg bâo v môi tnrng nông thôn (thu gom xcr 1' nirc thai, chat 
thai, bao gói thuc bâo v thirc vet,...), cãi to cành quan môi tri.rèng, trong do 
tp trung phát trin các mô hInh thôn, bàn xanh, sch, dep lam tin d cho phát 
trin du ljch cong dcng; 

- Tang ci.rng cong tác kim tra, giám sat trong xây dtmg nông thôn mâi. 

Phát dng và trin khai manh  m phong trào "Ngày thu 7 vi nông thôn mui" do 

Ban Thix&ng vii Tinh Oy phát dng dn t.n Co s; tip tVc  phát huy vai trO giám 

sat và phãn bin xä hi cüa M.t trn T quc Vit Nam, các th chirc chinh trj - 

xã hi và giám sat cOa ccng dng dan Cu di vOi xây dmg nông thôn mâi; 

- Tip tic kin toàn Ban chi do Va Bô may giOp vic Ban chi dao  các cp theo 

huOng chuyên trách, chuyên nghip, b trI dO can b có näng lçrc, trách nhim thirc 

hin nhim vl,1 chuyên trách. Nâng cao vai trà, trách nhim cOa các thành viên kiêm 

nhim dam bão si1 phi hqp cht chë trong thirc hin nhim vii chung. 

4. Dtr kin nguin hrc thit hin Chu'o'ng trInh giai doin 2021-2025 

Dr kin vn huy dng thirc hin Chuong trmnh giai don 2021-2025 là 

36.135.360 triu dng, trong do: 

(i) Ngân sách nhà nuic: 2.265.360 triu dng: 

- Ngân sách Trung 1.rong b tn trçrc tip: 1.355.360 triu dng; 

- Ngân sách dja phucrng: 9 10.000 triu dng; 

(ii) Vn 1ng ghép: 2.300.000 triu dng; 

(iii) Vén tin diing: 30.000.000 triu dng; 

(iv) Vn tü các doanh nghip, hçp tOe xã và các 1oi hinh kinh th khác: 720.000 

triu dông; 

(v) Vn huy dng dóng gop cOa cong  dng dan Cu: 850.000 triu dng. 

iv. DE XUAT GIAI PHAP QUAN L\, oiEu HANH THIIC HIN 

CHUNG TRINH GIAL DOiN 2021-2025 

1. D xut giãi pháp quãn 1 diu hãnh 

- D trin khai thrc hin Chuong trInh MTQG xây drng NTM giai don 
2021-2025 dam bão mçtc tiêu d ra, d nghj Trung i.rong sam ban hành các chO 
truong, co ch chInh sách thirc hin Chuong trInh giai don 202 1-2025 trong 
nCra cui näm 2020 d các dja phuong kjp thai ciii. the hOa chinh sách cOa Trung 

ucing và ban hành cOc chInh sách dc thO cOa dja phucing; 

- Chuong trInh MTQG xây dirng nOng thôn mai là chuong trmnh tng th 
phát trin kinh t xA hi & vOng nOng thôn, cn có sr phi hçip chat chê cOa các 
ban, ngành trong tinh trong qua trmnh quOn 1', chi do, diu hOnh Chuong trInh. 
Tuy nhiên, hin nay a mt s6 tinh, B may giOp vic Ban chi do cAp tinh, 
huyn dixgc thành lip,  can b chuyên trách It, vi vy cong tác tham mi.ru, kt ni 
v&i các S&, ban, ngành hiu qua chua cao. Hin nay, mô hInh Van phOng diu 
phi nông thôn môi & các dja phuong có sir khác bit, vi vy cAn nghiên c&u d 

Co to chuc, b may thng nhât trong giai don 202 1-2025; 



- D an 1385 cüa ThU tuàng ChInh phU v h trçl thôn, bàn, p thuc các xâ 
dc bit khó khän xây dirng nông thôn mcxi d ra mi1c tiêu dn näm 2020 có 
50% thôn trong pham vi D an di.rqc cong nhn hoàn thành tiêu chI nông thôn 
mOi cap thôn do Uy ban nhn dan tinh ban hành. UBND tinh Quãng Trj dâ dê ra 
muc tiêu den näm 2020 có tir 40-50% s thôn, bàn dtt chuân nông thôn mâi. 
Tuy nhiên, xét diêu kin các bàn thuc các xã dâ di.rçic ch9n trong dê an hin 
dang thiu nhiu tiêu chI, các tiêu chI du tp trung vào tiêu chI khó thirc hin 
nhu: thu nhp, h nghèo, môi truèng, hInh thirc to chrc san xuât Mc dU, dã 
chU dng tuyên truyên, vn dng ngithi dan; tp trung vào cong tác dào tao, tp 
huân cho can b và ru tiên nhiêu nguôn lirc dé h trçi nhixng den thai diem hin 
nay vn chua có chiia có thôn, bàn nào dt chuân nông thôn mdi; tiêu chI d?t 
bInh quân thp hccn 7 tiêu chI nên vic thrc hin dam báo mic tiêu cUa D an là 
rat khó khãn; 

- Hin nay, các dja phixang dang trin khai thrc hin vic sat nhp các xâ, 
vic nay dä ânh hir&ng dn quy ho?ch, d an, rà soát tiêu chI, cOng nhn lai  các 
dja phuong xây drng nông thôn mdi. Do do, d thu.n igi và thông nhãt trong 
qua trInh thirc hin, kInh dê nghj Trung uong có huàng dn ci the và bO tn kinh 
phI dê các dja phiiang tniên khai thirc hin. 

5. V to chü'c b may tham mu'u giáp vic Ban chi do Chirong trinh: 
Hin nay, b may tham miiu giUp vic Ban chi dao  nOng thôn m&i các cp chua 
có sr thng nht. S luçing biên ch chuyên trách cap tinh, cp huyn cOn thiêu, 
dc bit là cap huyn (mi huyn chi cO I can b theo dôi nông thôn mâi), vi vy 
cong tác tham muu chua kjp thai, hiu qua. Trong thi gian tài, d nghj can cO 
quy djnh thing nhAt v Bô may giUp vic Ban chi dio nOng thôn mâi các cAp theo 
hithng nâng tam cUa Van phOng diu ph6i nOng thOn m9i dê hoat dng chuyên 
nghip, hiu qua. 

A A A A A 
6. Be xuat ye huy d911g, phan bo va sir disng nguon brc 

- Giai domn 2016 -2020 Trung ucrng quy djnh h s phân b chung cho câ 
nu&c cOn nhiu bAt cap, 

cht.ra hgp 1; m& vUng, mi dja phuong (tinh) và trong 
tirng tinh CO nhüng dc thU riêng, diu kin khác nhau. VI vy, giai doan 2021-
2025, kinh dé nghj Trung irong can cr thirc tin, kê hoach cUa tiirng tinh và giao 
chi tiêu cho các dja phuong (so huyn dat  NTM; sO xã dat  NTM; s xã dat  kiêu 
mu; sO thôn NTM và so tiêu chI ..) dê các tinh phân dâu, dông thai giao HDND 
các tinh xây drng nguyen tAc, tiêu chI phân bô riêng dê phU hçip vi diêu kiên, 
thic tin cUa dja phiiang; 

- Hin nay, vic thirc hin xây drng huyn dat  chuAn nông thôn mi cAn 
rat nhiêu nguOn lijc. Tuy nhiên, trong các nãm qua, nguôn ngân sách Trung 
uang khOng quy djnh chi h trg cho huyn dat  chuân. Do dé, tinh phãi bô trI 
ngân sách dja phixmg dê h trg Kay dmg huyn dat  chuân. Nht.rng do ngân sách 
nhiêu dja pht.rang cOn han  chê, vI v.y ngun ngãn sach h trg huyn dat  chuân 
khOng nhiêu, các tiêu chI chi dat mic ti thiêu. D nglij trong giai doan tiêp 
theo can bô trI ngân sách Trung xng h trg thrc hin ni dung h trçi xây dirng 
huyn dat  chuAn nOng thOn mdi; 



- Mt s ni dung h trçl xây drng nông thôn mâi kiu mu chua ducic quy 
djnh chi tiêt trong các Thông tis hrvng dn cüa Bô Tài chInh nên rat khó trong 
qua trInh thrc hin. KInh d nghj B Tài chInh hu9ng dn chi tit các ni dung 
trong xây dimg nông thôn mói kiu mu; 

- Cn tang them ngun vn h trçi trrc tip ttr chi.rcng trInh xây ckrng nông 
thôn mi dôi vâi mt tinh khó khãn nhis Quãng Tn; 

- Cn có chInh sách 1ng ghép có hiu qua các chi..rcing trInh dAu w trên dja 
bàn nhäm phát huy hiu qua dâu tir. 

Trên day là báo cáo tng kit, dánh giá thrc hin Chisang trInh MTQG xây 
drng nông thôn mOi giai don 20 16-2020 và dê xuât các giâi pháp thrc hin giai 
doan 202 1-2025 trên dja bàn tinh Quãng Tn; UBND tinh kinh trInh B K 
hoch và Dâu tu, B Tài chInh tong hçip, báo cáo ChInh phü. 

/ 

TM.U' BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

CHU TICH  It 

Noi nhân: 
- B KH&DT (b/c); 
- Bô Tài chInh (b/c); 
- B NN&PTNT (b/c); 
- TT.Tinh üy (b/c); 
- TT.HDND tinh; 
- Van phông DPNTM Trung trang; 
- Các Sâ, Ban, nganh cap tinh; 
- UBND các huyn, thj xã; 
-Ltru:VT,NN. 



Phy lye 01 

V DVNG  VAN BN QUAN LY, IMEU HANH THUC HTN 
MTQG XAY DIXNG NONG THON MtR GIAI DOAN 2016-2020 

O /BC- UBND ngàyS/4/2O2O cüa UBND tinh Quáng Tr) 

L. - \ 
:. 

em./o BcJO ' 

• s cp Trung trong ban hành thrçrc áp dyng ti d!a  phtroiig 

- Quyt djnh s 1 600/QD-TTg ngày 16/8/2016 cüa ThCi tu1ng ChInh phü phé 
duyt Chixcing trInh MTQG xây dirng nông thôn mdii giai doan 2016-2020; 

- Quyêt djnh s 41/2016/QD-TTG ngy 10/10/2016 cüa Thu tróng ChInh 
phü ban hành quy ch quãn 1, diu hành thçrc hin các Chtxccng trInh MTQG; 

- Quyt djnh s 12/2017/QD-TTG ngày 10/10/2016 cüa Thu tirng ChInh 
phü ban hânh quy djnh nguyen thc, tiêu chI, djnh mirc phân bô von ngân sách 
Trung i.rong và t' 1 vn di irng cüa ngân sách dja phuang thirc hin Chucmg 
trInh MTQG xay drng nông thôn mOi giai don 20 16-2020; 

- Nghj djnh s 161/2016/ND-CP ngày 02/12/20 16 cüa Chmnh phü ban hành 
Nghj djnh v Co ch dc thu trong quãn 1 du tii xây dirng di vi mt s di an 
thuc các Chuong trInh MTQG giai don 2016-2020; 

- Nghj djnh s 120/2018/ND-CP ngày 13/9/2018 cüa Chinh phü ye sira dôi, 
bô sung mt s diêu cüa các Nghj djnh so 7712015/ND-CP, 136/2015/ND-CP; 
161/201 6-ND-CP; 

- Quyt djnh s 490/QD-TTg ngày 07/5/2018 cüa Thu ti.râng ChInh phü 
phé duyt Chucing trInh Mi xã mt san phâm giai doin 2018-2020; 

- Quyêt djnh s 712/QD-TTG ngày 26/5/2016 cüa Thu tixóng ChInh phü 
phê duyt dê an thI diem hoàn thin và nhân rng mO hInh bão v môi truèng 
trong xây dirng nông thôn mdci t?i  các xâ khó khan, biên giâi, hâi dão theo 
hithng xã hi hóa giai doan 20 17-2020; 

- Quyt djnh s 1385/QD-TTg ngày 2 1/10/2018 cUa Thu tiróng ChInh phü 
phê duyt Dê an h trçY thôn, ban, p cüa các xâ dc bit khó khan khu vrc biên 
gith, vüng nüi, vung bäi ngang yen bin và hãi dão xây ding nông thôn mói và 
giâm nghèo ben vtrng giai doan 20 18-2020; 

- Quy& djnh s 558/QD-TTg ngây 05/4/20 16 cüa Thu tt.ràng ChInh phü v 
vic ban hành tiêu chI huyn nông thôn mói và quy djnh, thj xa thành phô trrc 
thuc cap tinh hoân thânh nhim vi.i xây dirng nOng thôn mOi; 

- Quyêt djnh s 1980/QD-TTg ngày 17/10/2016 cüa Thu tuóng ChInh phü 
ye vic ban hành b tiêu chI quc gia v xà nông thôn mi giai doan 20 16-2020; 

- Quyêt djnh s 2540/QD-TTg ngày 30/12/20 16 cüa Thu tu&ng ChInh phü 
ye viêc ban hành Quy djnh diu kin, trInh t1r, thu tiic, hO sci xét, cOng nhn và 
cong bô dja phuong dat  chuân nông thôn mdi; dja phircing hoãn thánh nhim vii 
xây dmg nông thôn mâi giai doan 20 16-2020; 
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- Thông tu s 07/2017/TT-BKHDT ngày 14/12/20 17 cCia Bô Kê hoch và 
DAu tu quy djnh và huing dn mt s ni dung ti Quy ch quán 1', diu hãnh 
thrc hin các chucmg trInh MTQG ban hành kern theo Quyêt djnh 
s 41/2016/QD-TTg ngày 10 tháng 10 nãm 2016 cüa Thu tithng ChInh phü; 

- Thông tu s 35/2016/FI-BNNPTNT ngày 28/12/2016 cüa Bô Nông nghip 
và Phát trin nông thôn hung dn thrc hin tiêu chI huyn nông thôn rnâi giai 

doan 20 16-2020; 
- Thông tu s 43/2017111-BTC ngày 12/5/2017 cüa Bô Tãi chInh ban hành 

quy djnh quãn 1 vâ s1r dung kinh phi sr nghip thrc hin Chuing trInh MTQG 
xây drng nông thôn rnii giai doan 2016-2020; 

- Thông tu s 13/201 9iTI'-BXD ngây 26/12/2019 cia B Xây dirng quy djnh 
vic quân 1 chi phi dAu tu xây dimg các cong trInh xây drng thuc Chucnig 
trInh MTQG giãm nghèo bn vrng, Chung trInh MTQG v xãy drng nông 

thôn m&i; 

- Thông tu s 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 cüa BO Tài chInh v sira 
dôi, bô sung mt s diu cüa Thông ttr s 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 cüa 

B Tài chinh; 

- Thông tu s 04/20191F1-BNNPTNT ngày 01/4/2019 cüa B Nông nghip 
và Phát trin nông thôn süa di, b sung rnt s diu cüa Thông tu s 0512017fF! - 
BNNPTNT ngây 01/3/2017 cüa Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn; 

- Thông tu s 346/2016/F1-BTC ngày 30/12/2016 cüa B Tài chInh quy djnh 
ye thanh toán, quyt toán ngun vn dAu tu tir ngân sách nba ntthc thirc hin các 
Chuang trInh MTQG giai doan 2016-2020; 

- Thông tu s 01/2017fFI-BKHDT ngày 14/02/20 17 cüa Bô Ké hoch và 
Du tu huâng dn quy trInh 1p k hoch dAu tu cap xâ thirc hin các Chucmg trInh 

MTQG; 

2. Van ban cp tinh ban hành v quãn 1y, diu hành thiyc hin các 

Chtrong trInh MTQG xãy drng nông thôn mói ir dja phLro'ng: 

2.1 Van ban giao k hoch thiyc hin chtrong trInh MTQG xây diyng 

nông thôn mó'i 

- Quyt dlnh  s 931/QD-UBND ngày 04/5/2016 cüa UBND tmnh phân b 
vn Trái phiu ChInh phñ närn 2016 thirc hin Chucrng trInh MTQG xây drng 

nông thôn mâi; 
- Quyt djnh s 532/QD-UBND ngày 21/3/2016 cüa UBND tinh phân bô 

vn k hoach näm 2016 thuc hin Chucrng trInh MTQG xây dirng nông thôn 
rnói (nguôn vn: Ngân sách Trung uang và NS dja phucing); 

- Quyt djnh s 223/QD-UBND ngây 09/02/20 17 cüa UBND tinh phãn b 
vn ngun vn sr nghip b sung tir ngân sách Trung ucing thirc hin Chwing 
trInh MTQG xây dmg nông thôn m9i näm 2017; 
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- Quyt djnh s 648/QD-UBND ngày 03/4/2017 cüa UBND tinh phân bô 
vn k hoich näm 2017 thirc hin Chixcmg trInh MTQG xây dirng nông thôn 
mâi (nguon von: Ngân sách Trung uang và NS dja phixong); 

- Quyt djnh s 21 74/QD-UBND ngày 10/8/2017 cüa UBND tinh phân b 
vn ngun vn b sung tr ngân sách Trung uung thirc hin Chiwng trInh 
MTQG xây drng nông thôn mri näm 2017; 

- Quyt djnh s 278 1/QD-UBND ngày 16/10/20 17 cüa UBND tinh phân bô 
kinh phi khen thi.thng cong trInh phüc 1çi cho các dja phucing có thành tIch tiêu 
biêu trong phong trão xây dirng nông thôn mâi giai don 2011-2015 tir nguOn 
ngân sách Trung uang; 

- Quy& djnh s 484/QD-UBND ngãy 08/3/2018 cüa UBND tinh phân bô 
vn k hoch nãm 2018 thirc hin Chucing trInh MTQG xây dmg nOng thOn 
mOi (ngun vOn: Ngân sách Trung ixang và NS dja phuong); 

- Quyt djnh s 649/QD-UBND ngày 29/3/2018 cüa UBND tinh phân bô 
von ké hoach näm 2018 thirc hin Chucing trInh MTQG xây dirng nông thôn 
mâi (nguôn vOn: sçr nghip ngân sách Trung uong); 

- QuyM djnh s 492/QD-UBND ngày 07/3/2019 ca UBND tinh phân b 
vOn kê hoch nãm 2019 thrc hin Chiiong trInh MTQG xây dirng nông thôn 
mâi (nguôn von: Ngân sách Trung i.wng và NS da phucing); 

- Quyt djnh s 632/QD-UBND ngày 26/3/20 19 cUa UBND tinh phân bô 
von kê hoach nàm 2019 thirc hin Chuong trInh MTQG xây drng nông thôn 
mcii (nguOn von: sir nghip ngân sách Trung irang); 

- Quyt djnh s 3770/QD-UBND ngày 3 1/12/2019 cüa UBND tinh phán bO 
vOn kê hoch nam 2020 thirc hin Chuang trInh MTQG xây dirng nông thôn 
mOi (nguôn vOn: Ngân sách Tr'ung uang vã NS dja phuccng); 

- Quyt djnh s 377 1/QD-UBND ngày 3 1/12/2019 cüa LTBND tinh phân b 
vOn kê hoch nãm 2020 thirc hiên Chuang trInh MTQG xây drng nông thôn 
mói (nguOn von: sr nghip ngân sách Trung uong). 

2.2 Van ban quy djnh v các chInh sách dc thu cüa da phtrong 

- Nghj quyM s 041NQ-TU ngây 20/4/2017 cüa Tinh üy v day mtnh Co 
câu lai  nông nghip gn v&i thirc hin Chuong trInh MTQG xây dmg nOng thôn 
m9i tinh Quãng Trj giai don 20 17-2020; 

- Ngh quyt s 30/20171NQ-FIDNID ngày 14/12/20 17 cüa HDND tinh xây 
dirng nOng thôn mi den nãm 2020; 

- Nghj quyt s 03/201 7/NQ-HDND ngày 23/5/2017 cüa HDND tinh v h 
trçl mt sO cay trng con nuöi to san phAm chU lirc CO 1çi th cnh tranh trên dja 
bàn tinh Quâng Tr giai do?n 20 17-2020, djnh huâng dn nãm 2025; 

- Nghj quy& s 05/2017/NQ-I-IDND ngây 23/5/2017 cüa HDND tinh v 
mt so chinh sách h trq, khuyn khIch phát trin kinh t tp th giai don 2017-
2020; 
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- Nghj quyM s 02/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 ciia I-IDND tinh v 
khuyn khIch phát trin nông nghip rng ding cong ngh cao và nOng nghip 
hQu ci; khuyn khIch lien kt san xuât và tiêu thii san phâm nông nghip trên 
dja bàn tinh Quãng trj giai doan  2020-2025; 

- Quyt djnh s 21/2015/QD-UBND, ngày 14/9/20 15 cüa UBND tinh ban 
hành Quy dlnh  thirc hin chInh sách h trçl lãi suât, von vay phát trin san xut, 
kinh doanh thirc hin Chuong trInh MTQG xây dmg nông thôn mâi trên dja bàn 
tinh Quãng Tn; 

- Quyt djnh s 55/2016/QD-UBND ngày 30/12/20 16 cüa UBND tinh ban 
hành Quy djnh thirc hin chInh sách h trçi lâi suât, vn vay phát trin san xu.t, 
kinh doanh thirc hin Chuang trInh MTQG xãy dirng nông thôn mi trên dja bàn 
tinh Quàng Tn. 

2.3 Van ban quy dnh v cong tác kiin toàn ban chi do cp tinh: Quyét 
djnh sO 31 10/QD-UBND ngày 07/12/2016 thành Ip Ban chi d?o  các chuung 

trInh MTQG tinh Quàng Trj giai don 20 16-2020 
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