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KẾ HOẠCH 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020  

 

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG của Ban Chỉ đạo Trung 

ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về ban hành Kế 

hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2010-2020; văn bản số 281-CV/TU ngày 19/4/2019 của 

Thường trực Tỉnh ủy về việc tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010-2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-

2020, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân 

và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình trong giai 

đoạn  2021-2025. 

- Đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ 

yếu triển khai Chính sách thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và định 

hướng đến năm 2030. 

- Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện 

Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

2. Yêu cầu: 

- Việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, tiêu chí xã nông thôn mới và 

theo quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, rút ra được những mặt 

đạt được, bài học kinh nghiệm; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đảm bảo 

đánh giá toàn diện, sâu sắc, hiệu quả và tránh hình thức. 
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- Trong quá trình tổng kết ở các cấp, phải tạo điều kiện để Mặt trận Tổ 

quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và người dân 

được tham gia ý kiến. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tổ chức tổng kết đối với xã 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn đánh giá kết quả 10 năm thực hiện xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

- Tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, đề án được phê duyệt. 

- Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết: Hoàn thành trong tháng 7/2019. 

2. Tổ chức tổng kết đối với huyện, thành phố 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng 

nông thôn mới và tổ chức Hội nghị tổng kết ở các xã. 

- Tổng hợp báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổ chức Hội nghị tổng kết trên địa bàn 

huyện, thành phố. 

- Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết: Hoàn thành trước ngày 20/8/2019, 

căn cứ điều kiện thực tế các huyện, thành phố bố trí, sắp xếp nội dung đi thăm 

thực tế mô hình xã nông thôn mới trên địa bàn. 

3. Tổ chức tổng kết đối với tỉnh 

3.1. Thời gian: Tổ chức 1/2 ngày (dự kiến trong tháng 9/2019). 

3.2. Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị tỉnh. 

3.3. Thành phần tham gia hội nghị: 

- Đại biểu Trung ương: Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới; Đại biểu của một số Bộ, Ngành Trung ương. 

- Đại biểu của tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG; 

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy, Huyện ủy 

và Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các thành viên Văn phòng điều phối 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên 

Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã trong tỉnh; một số hộ gia đình, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, thành phố; Một số doanh nghiệp, 

doanh nhân điển hình, tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc tham gia đóng 

góp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Mời phóng viên các cơ quan 

báo, đài dự và đưa tin: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, 

Báo Nông nghiệp Việt Nam... 
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3.4. Nội dung chính của Hội nghị: 

- Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả, kinh nghiệm qua 10 năm (2010-2020) 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020, định 

hướng đến năm 2030; phóng sự truyền hình 10 năm (2010-2020) thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo tham luận của các đại biểu về tình hình, kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 

- Thảo luận về kết quả, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm 

trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình và xác định phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030. 

3.5. Phân công chuẩn bị Hội nghị tổng kết  

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Hướng dẫn các Sở, Ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương 

trình giai đoạn 2010-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên 

quan trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị: Hội trường, 

sơ đồ chỗ ngồi, trang trí khánh tiết, nơi ăn, nghỉ của đại biểu, nhân viên phục vụ 

hội nghị... 

- Tham mưu giấy mời, chuẩn bị nội dung phát biểu khai mạc, kết luận của 

lãnh đạo tỉnh và các điều kiện để tổ chức thành công hội nghị. 

- Đón tiếp đại biểu dự Hội nghị (đối với những đại biểu ở xa bố trí đón 

tiếp từ chiều hôm trước). 

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện thành phố và các cơ quan 

liên quan chuẩn bị gian hàng triển lãm kết quả 10 năm thực hiện xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Lập dự toán kinh phí tổ chức hội nghị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b)  Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ 

quan có liên quan thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị do Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo 

quy định. 

c) Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: Hướng dẫn, thẩm định, đề xuất hình 

thức khen thưởng tập thể, cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp, doanh nhân 

điển hình, tiêu biểu trong phong trào thi đua ”Tuyên Quang chung sức xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020”, trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 
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d) Sở Văn hóa thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ Hội nghị. 

e) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết để tổ chức Hội nghị.  

f) Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh: 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020; phương 

hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030. 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan 

liên quan xây dựng phóng sự 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị và thực hiện các nội dung 

liên quan đến việc tổ chức Hội nghị. 

g) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang 

- Tiếp tục xây dựng các chuyên đề, phóng sự, tin bài,... tuyên truyền về 

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

làm hay trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương để nhân ra diện rộng. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan 

liên quan xây dựng phóng sự 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010-2020. 

h) Các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh 

- Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện báo cáo kết quả thực hiện 10 năm 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 

2010-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp chung. Hoàn thành xong trước ngày 30/8/2019. 

- Chuẩn bị ý kiến thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2020 và nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030. 

- Căn cứ hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng tỉnh: Lựa chọn và đề 

xuất tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong quá 

trình tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổng hợp chung. 
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- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung liên quan đến 

tổ chức hội nghị. 

i) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết và gửi Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 

và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025; gửi báo 

cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng điều phối nông 

thôn mới tỉnh) để tổng hợp chung trước ngày 30/8/2019. 

- Chuẩn bị ý kiến thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2020 và nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030. 

- Chỉ đạo các xã lựa chọn những tập thể, cá nhân (gồm cả doanh nghiệp, 

doanh nhân) điển hình, tiêu biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. 

Hướng dẫn, thẩm định việc lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu được 

đề nghị khen thưởng, đại biểu tham dự hội nghị và chuẩn bị nội dung báo cáo 

tham luận của đại biểu tham dự hội nghị. 

- Căn cứ hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng tỉnh: Lựa chọn và đề 

xuất các tập thể, cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp, doanh nhân điển hình, 

tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc tham gia xây dựng nông thôn mới gửi Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu các Sở, ngành và các địa phương khẩn trương tổ chức triển 

khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch này.  

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc các Sở, 

ngành và các địa phương thực hiện nội dung Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo, đề 

xuất các biện pháp chỉ đạo kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐTW CTMTQG XDNTM; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các ngành thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- VPĐP Chương trình MTQG XDNTM tỉnh; 

- Chuyên viên NLN; 

- Lưu: VT; (Hòa) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Quang 
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