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22/10/2020, tai UBND tinh, dông chI Ho Quang Bfru, Phó Chü tch
UBND tinh chii trI cuc h9p trrc tuyên vol các dja phuang nhäm dánh giá két
Chuyn' '
qU thirc hin Chuung trInh MTQG xây dirng nông thôn mOi C'hu'o'ng trInh
NTM) den bet qu,2 111/2020 Va triên khai nhim v 3 tháng con lai nàrn 2020.
Tham dr hpp tai diem câu UBND tinh Co di din lanE dao Uy ban Mt trn To
quôc Vit Narn tinh, các SO, ngành: Nông nghip Va PTNT, Ké hotch và Dâu
tu', Tái chInh, Giao thông vn tái, Tài nguyen và Môi tru?rng; Van hóa, The thao
vã Du ljch; Xây dirng, Cong Thu'cmg, Giáo dc vâ Dào tto, Lao dng - Thi.nmg
binh và Xã hi, Thông tin và Truyên thOng, Ni vu, Cong an tinh, BO Chi huy
Quân su' tinh, Cue Thông kê tinE, Kbo bac Nhà nu'O'c tinh, Ban Dan tc tinE,
Van phông UBND tinh Va Van phOng Diêu phôi NTM tinh. Tharn dr h9p ti
diem câu các huyên, thj xa, thánh phô (cap huyn), có dii din lanE dio: UBND
cap huyn, các Phông NOng nghip và PTNT/Kinh tê, Tâi chInh - Kê hoch,
Kinh to - i-1i tâng/Quãn 1 dO thi, Van phông DiOu phOi NTM cap huyn v các
Phông, ban lien quan; Chü tjch UBND các xã và can b chuyên trách NTM xã.
Sau khi nghe Van phông Diu phM NTM tinh báo cáo tin d thrc hin
Chuong trInh NTM dOn tháng 9/2020, nhim vi dOn cuôi näm 2020 và kiOn
tham gia cña cac dti biêu drhpp ti các diOm câu, Phó Chü tch UBND tinb Ho
Quang Bun kêt 1un:
Trong 9 tháng du näm 2020, mc dñ có nhiu khó khän do bj ãnh buOng
bOi dii dch Covid-19, thien tai bäo lü, nhu'ng vOi si.r tp trung n 1irc cüa ca h
thông chInE trj dO 1p thânh tIch châo mrng Di hi Dãng các cap nhim ki
2020-2025, nen den nay co ban hoàn thành các nEim v11 da dO ra ti K hoch
so 7809/KH-UBND ngáy 27/12/10 19 cüa LTBND tinh. BInh quân chung so tiêu
chI NTM tiep tue tang và dit 15,67 tiOu chI/xä, kEông con xã duOi 8 tiOu chI, dã
cO 19/20 xã dáng k phân dâu dt chuân NTM näm 2020 hoán thin hO so' thi
tic d nghj thârn djnh, xét cong nhn xä dt chuân NTM, trong dO,da cO 06 xã
dupe cong nhn dit chun NTM näm 2020, nâng tong so xã dt chuân NTM den
nay len 104 xã, chiem t lé 52% tong so xã. Tuy nhiOn, tien d thirc hin
Chuo'ng trInh NTM 0 mt sO dja phu'ang van con chm so vOl yOu câu dO ra
(Duy XuyOn, Thang Blnh, Hi An, Nam Giang, Tây Giang, Nñi Thânb...), t l
iái ngân 0' rnt s dja phuong cOn thâp, cOn den 41 xã giái ngân ngân sách
trung uo'ng du'ó'i 60%, mt s khO khän, vuó'ng mac chm dupe các SO', nganh
lien quan tp trung tháo gO'.
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Do do, d thuc hiên hoàn thành muc tiêu nàm 2020 và giai don 20162020 trong Chuong trInh NTM dã dê ra, TJBND tinh yêu câu các S, ngành lien
quan và UIBND các huyên, thi xà, thành phô can tp trung thirc hin tot int so
ni dung tr9ng tam sau:
1. Tp trung thirc hin nhüng nhim v1i, giâi pháp dä d ra trong 3 tháng
cuôi nàrn 2020 theo Báo cáo ti cuc h9p; trong do dê ngh UBND cap huyn
tp trung rà soát nhim vi 3 tháng cOn 1i trong narn 2020 và thai gian den cüa
da phuung rnInh de cO giài pháp phà hçp, chü tiên d thrc hin các tiêu chI
NTM a cac xa, huyn phân dâu dat chuân NTM närn 2020; miic tiêu khu dan cu
NTM kiêu rnau, thôn NTM và cong tác giãi ngân các nguOn von giao nàm 2020;
chü dng x l nhüng ton tai, khó khàn, vung mac & c s& dê hoàn thành mic
tiêu dê ra, không de chuyên sang giai doan 2021-2025, 1am c sâ dê dua kêt qua
näm 2020 và giai doan 2016-2020 vào Báo cáo tong kêt l0nàm (2010-2020)
thirc hin Chuo'ng trInh NTM (dci kiên to chirc Hi ngh vào dâu tháng 12/2020).
2. Các SO', ngành phi trách các tiêu chI NTM tang cu&ng h trçi, hu'óng
dan các dja phuang th1rc hin hoàn thành mic tiêu, nhirn vi dã dê ra theo th&i
gian quy djnh, nhât là các tiêu chI NTM do ngành ph trách & các thôn, xã,
huyn phân dâu dat chuân NTM näm 2020. Thu trithng các S&, ngành chju trách
nhirn truó'c UBND tinh nêu tieu chI do ngành phii trách không dat chuân & các
da phuo'ng phân dâu dat chuân NTM nAm 2020, ành hu'O'ng den vic tic hin
rnçlc tiêu chung cua tinh theo tiên d d dê ra.
3. Các S&, ngành, da phu'o'ng cri có k hoach, giâi pháp d thirc hin
hiu qua Chuong trInh NTM giai doan 2021-2025 theo huóng dôi mó'i cách
nhIn, cách lam NTM & giai doan den, nhât là tr nhng can b, cong chirc, viên
chi'rc tham gia chi dao, triên khai thirc hin Chuong trInh NTM; dua các giài
pháp mó'i vào Báo cáo tong kêt 10 nàm dê bàn tai Hi nghj, lam co' sO' dê triên
khai trong giai doan 2021-2025; trong d, phâi chü tr9ng sir tharn gia cüa ngu&i
dan, huy dng du'gc nOi lirc cüa dan, dê ngui dan chü dng ho'n, lam chü the
khi xây dixng NTM, không nên chi trOng chO' vào ngan sách nhà nuó'c. Dôi vâi
mien nui, dê nghj lành dao dja phuong can bàn dê de xuãt nhU'ng cách lam sang
tao, dôi mOi cho phü hp vài dc diem và diêu kin ci the cüa djaphuong mInh,
nhäin rut ngän khoãng cách khi xay dirng NTM so vói dông bang trong giai
doan den, TOng ket 10 närn can phái dánh giá duçc nhUng gI lam dugc, chua
lam dugc và nêu duçc các dien hInh tiêu bieu và tOng kêt khen thu&ng cho phu
h9p d than rng. Xay dirng ke hoach dê hçc tp kinh nghim & nhtng dja
phuong lam tOt (trong và ngoài tinh) ye 4n dçing tai dja phucrng cho phii hgp
trong giai doan 2021-2025. Xây di.rng B tieu chI thôn NTM và khu dan cu
NTM kiêu mâu giai don 202 1-2025 dam bào theo chiêu sau, phü hgp vói tüng
vung.
4. Các da phuo'ng tp trung chi dao giãi ngân các nguôn von trong
Chuo'ng trInh NTM kê hoach nàm 2020 dä duçic giao, trong do chi5. giái ngân
kinh phI sr nghip. UBND tinh thông that chü truong tiêp tijc cho phép giâi
ngân vOn dâu tu' dOi v&i các dja phixang cO t' l giãi ngân den ngày 3 0/9/2020
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duói 60%. D ngh Kho bc Nba nu'ó'c tinh chi Ctio Kho bc Nba nixoc cap
buyn huóiig dn các chü d.0 tu triên khai thirc hin theo dung quy djnh cia
Lut Dau tu cong và Lu.t Ngân sách nhà nuó'c, dông thi cung cap so 1iu giài
ngân von Chuoig trInh NTM theo djnh kS' 15 ngày/ 1 lan (kê tilt ngày
20/10/2020) ye Van phông Diêu phôi NTM tinh dê tong h9p, báo cáo tiên ct
cho UBND tinh theo dOi, chi dao; phân dâu giái ngân 100% von kê hoch näm
2020 duc giao cho Chuong trInh NTM truó'c ngày 31/01/2021.
5. UBND các dja phixo'ng tp trung chi do quyt toán d? an hoàn thành,
xi:r l dCrt diem ng trong xây dirng NTM; báo cáo HDND cap huyn, I-TF)ND xà
dir nguôn de xu l ng trong xay dçmg NTM giai dotn 2016-2020 thuc nhirn
v1.I chi cüa cap huyn, xã tti kr hçp HDNID cap huyn, xã trong tháng 12/2020,
không dê nçi cüa giai doan 2016-2020 chuyên sang giai d:otn 2021-2025.
Trên day là k& 1u.n cüa Phó Chü tjch UBND tinh H Quang Biru tai cuc
h9p trirc tuyên dánh giá kêt qua thçrc hin Chu°ong trInh MTQG xây dng nông
thôn rnó'i den bet qu 111/2020 và triên ldai nhirn vit 3 tháng con lai näm 2020.
Dê ngh Thu tru0ng các S&, Ban, ngành, doàn the và các dja phuong k.hn
truo'ng triên khai thirc hin./.
I'Tcri iilzâii:
TL. CHU T!CH
- TTTU, HDND tinh, UBMT TQVN tinh;
AN PHONG
- CT, các PCT UBND tinh;
- Các So, Ban, ngành, Hi, doàn th cp tinh;
- Huyn/thj/thành iy;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô;
- Van phOng Diêu phOi NTM tinh;
- Các Phông, ban lien quan và UBND cp xä
(do UBND cap huyn sao gfri);
- CPVP;
- Luu VT, TI-I, KTTH, KTN.
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