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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2020
Thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 với các nội dung chủ
yếu sau:
I. MỤC TIÊU
Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, cụ thể:
- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh tối thiểu bằng 59%. Có
thêm 04-06 xã đạt chuẩn nông thôn mới1.
- Huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Hương Thủy được
công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
- Có 08 xã nông thôn mới nâng cao 2, 02-03 xã nông thôn mới kiểu mẫu3.
- Có ít nhất 16 thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 40 vườn mẫu được công
nhận4.
- Có ít nhất 50% số thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn
mới.
- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn,
nhất là các tiêu chí đã có điều chỉnh nâng cao Tỷ lệ hộ ngh o, Thu nhập, Môi
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Các xã phấn đấu về đích trong năm 2020 gồm có:

Quảng Thái, Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền), Thượng Nhật (huyện Nam Đông), Phong Xuân, Điền
Hòa (huyện Phong Điền), Xuân Lộc, Lộc Bình (huyện Phú Lộc), Bình Tiến (thị xã Hương Trà), Phú
Lương, Vinh Xuân, Vinh Hà huyện Phú Vang).
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Mỗi huyện, thị xã có ít nhất 01 xã nông thôn mới nâng cao (theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày
16/01/2019 của UBND tỉnh).
3
Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy); Lộc Bổn
(huyện Phú Lộc), Hương Xuân huyện Nam Đông) .
4
Bình quân mỗi huyện, thị xã có 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 5 vườn mẫu tiêu biểu được công
nhận. Riêng huyện A Lưới có ít nhất 03 vườn mẫu được công nhận.
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trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc
phòng và an ninh,..).
Đối với các xã còn lại, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân tăng 0,5
tiêu chí /xã/năm và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Trong đó cần ưu tiên
tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ ngh o, môi trường, hệ
thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân,
nông thôn; Kết luận số 77- KL/TU ngày 31/10/2017 của Tỉnh ủy tỉnh về kết luận
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020; Nghị quyết số
22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chỉ thị số 01/CT- UBND ngày 05/01/2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay
đến năm 2020; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2020, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể sau:
1. Công tác tuyên truyền, vận động:
- Tiếp tục coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là thế mạnh, là lợi thế
trong tiến trình phát triển và hội nhập, mạnh dạn, quyết tâm đặt mục tiêu cao
hơn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào Chương trình;
tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp,
phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân
các cấp để thực hiện Chương trình bảo đảm mục tiêu và hiệu quả cao; tiếp tục
đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn
mới các cấp, nâng cao trách nhiệm, vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo trong
việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ
trách; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tham gia
thực hiện Chương trình.
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- Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, thị xã giao nhiệm vụ cho các đoàn thể chính trị
tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động, giao trách nhiệm các ngành, các
cấp nhận đăng ký đỡ đầu cho các xã phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn
mới; vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư, hỗ trợ các xã xây dựng nông
thôn mới.
- Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của các ban
ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới, gắn các chỉ tiêu Chương trình vào nhiệm vụ, kế hoạch
hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương. Các sở, ban, ngành tăng cường
chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương rà soát và có giải pháp phấn đấu
đạt các tiêu chí thuộc trách nhiệm của đơn vị theo phân công của Ủy ban nhân
dân tỉnh.
- Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền,
đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao
chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp
cận pháp luật cho người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội
nông thôn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện
sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước.
- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm cho mọi người dân hiểu
rõ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới “chủ thể là người dân”; tiếp tục tăng
cường công tác tuyên truyền theo từng chủ đề, nhóm tiêu chí, những cách làm
hay trong triển khai thực hiện Chương trình; phối hợp với các cơ quan truyền
thông, báo chí trên địa bàn xây dựng phát sóng các chuyên đề, chuyên mục về
nông thôn mới, tập trung vào các mô hình phát triển sản xuất, liên kết trong sản
xuất, tiêu thụ sản phẩm, phong trào vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp
đóng góp xây dựng nông thôn mới, các gương điển hình trong thực hiện Chương
trình xây dựng nông thôn mới.
- Các hội, đoàn thể phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện xây dựng và
triển khai kịp thời, có hiệu quả kế hoạch các hoạt động tuyên truyền về xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
2. Công tác tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp:
- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao
thu nhập và giảm ngh o. Các địa phương tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu
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quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc
đầu tư hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất trên cơ sở các đề án, dự án của địa
phương, trong đó ưu tiên các mô hình nhằm thực hiện Chương trình “Mỗi xã
một sản phẩm”, phát triển hàng hóa, chuỗi giá trị và thích ứng với biến đổi khí
hậu; tiếp tục tập trung làm tốt công tác giảm ngh o, chú trọng nhất là các vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
- Đánh giá việc triển khai các chính sách để điều chỉnh bổ sung, bảo đảm
cho chính sách phù hợp với thực tiễn, đi vào cuộc sống, có hiệu quả, nhất là
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm ngh o, phát triển hợp tác xã, thu hút
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
3. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm:
Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; đổi mới và
nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế
sử dụng lao động của doanh nghiệp và địa phương. Chú trọng đào tạo theo các đề
án, dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn có hiệu quả.
Khuyến khích doanh nghiệp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động ở địa bàn
nông thôn; đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động nông thôn.
4. Công tác đào tạo, nâng cao năng lực:
Tăng cường tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của
Ban Chỉ đạo và cán bộ nông thôn mới các cấp: tỉnh, huyện, xã và thôn, bản
nhằm đáp ứng thực hiện nhiệm vụ Chương trình trong giai đoạn mới.
5. Công tác huy động nguồn lực:
- Tăng cường huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn lực cho Chương trình
xây dựng nông thôn mới để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra và không để xảy
ra nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ của
Trung ương và tỉnh, các địa phương cần ưu tiên bố trí ngân sách và huy động
lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn
lực xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây
dựng nông thôn mới; làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân trên địa bàn và những người con của quê hương sống, công tác ở xa quê
hương đóng góp, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Việc huy động đóng
góp của người dân phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với khả năng
của người dân.
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- Tăng cường lồng ghép các Chương trình, dự án của các ngành, các địa
phương để ưu tiên thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới; ưu tiên nguồn vốn
cho hạ tầng phục vụ sản xuất, tăng các tiêu chí nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực
cho các xã có kế hoạch về đích trong năm 2020, các xã xây dựng nông thôn mới
nâng cao, kiểu mẫu... Đẩy mạnh áp dụng cơ chế đặc thù, thiết kế mẫu các công
trình xây dựng cơ bản đơn giản nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư;
thường xuyên kiểm tra, thực hiện cơ chế giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu
tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
6. Công tác bảo vệ môi trƣờng, an sinh xã hội:
Tiếp tục chỉ đạo phát triển hoàn thiện và bền vững về giáo dục, y tế, văn
hóa và môi trường nông thôn. Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư trong
lĩnh vực môi trường, nhất là các hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải; tổ
chức phát động ngày vệ sinh môi trường ở từng thôn, xóm để nâng cao ý thức
cho người dân gắn với hưởng ứng, tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”,“Cuộc vận
động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế không rác thải”,... Tăng cường nâng
cao nhận thức và tạo chuyển biến về hành động đối với an toàn thực phẩm cho
người dân từ trong sản xuất, lưu thông đến chế biến, sử dụng.
7. Công tác giám sát, đánh giá:
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương
trình đảm bảo hiệu quả và tuân theo các quy định hiện hành. Triển khai công tác
rà soát, đánh giá đầu kỳ và chủ động xây dựng kế hoạch Chương trình giai đoạn
2021-2025 theo định hướng, chủ trương của Trung ương, phù hợp với điều kiện
thực tiễn của địa phương.
- Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các thành
viên các ngành, các cấp chủ động bám sát cơ sở để đôn đốc, kiểm tra giám sát
tình hình triển khai ở các địa phương, nhất là về cơ chế, chính sách, việc huy
động nguồn lực của người dân và chất lượng thi công các công trình, đồng thời
phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư.
8. Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện:
Các địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động và mục tiêu,
đưa ra giải pháp cụ thể về xây dựng nông thôn mới năm 2020 và giai đoạn 20212025 thông qua đại hội Đảng các cấp. Các địa phương, các ngành chủ động và
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tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phát động.
III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH
1. Nguồn lực: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các
nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
2. Dự kiến tổng vốn huy động: 2.623,2 tỷ đồng.
Trong đó:
- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: 307,6 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách địa phương: 562,5 tỷ đồng.
- Vốn lồng ghép: 107,3 tỷ đồng.
- Vốn tín dụng: 1.500,0 tỷ đồng.
- Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế,…: 30,0 tỷ đồng.
- Nhân dân đóng góp: 115,8 tỷ đồng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở,
ban, ngành, đơn vị, đoàn thể và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện
kế hoạch.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các
cơ quan đơn vị liên quan tham mưu bố trí các nguồn kinh phí bảo đảm cho việc
thực hiện kế hoạch. Các đơn vị địa phương bảo đảm phân khai kế hoạch vốn
chậm nhất hết quý I năm 2020 và đảm bảo giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2020
đặc biệt là vốn sự nghiệp) trước ngày 31/12/2020.
3. Các sở, ban, ngành tổ chức chỉ đạo, theo dõi và hướng dẫn thực hiện
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới có liên quan theo phân công tại Kế hoạch
số 145/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch triển
khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai
đoạn 2016-2020 và Công văn số 5301/UBND-NN ngày 26/7/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện
nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban,
ngành và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
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xây dựng nông thôn mới trên địa bàn bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề
ra; xây dựng và đăng ký kế hoạch giải ngân vốn năm 2020, bảo đảm giải ngân
hết vốn trước ngày 31/12/2020.
6. Ủy ban nhân dân huyện A Lưới triển khai thực hiện Quyết định
1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ
trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng
bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm ngh o bền vững
giai đoạn 2018-2020.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính
trị - xã hội phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tăng cường giám sát, tuyên
truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới;
đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lựa chọn những nội dung thiết thực để
phối hợp vận động, khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân chung sức, đồng
lòng xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến công tác giám sát việc bảo
vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh việc nhân rộng
các mô hình sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng
dân cư, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn
nông thôn.
8. Hằng quý các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thị xã báo
cáo tình hình thực hiện qua Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) trước ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa
phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Điều phối CTXDNTM TW;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, NN.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phƣơng

