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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới

tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2010-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ-TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định
hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ
2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai
đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân
tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định
hướng đến năm 2020;

Thực hiện Kết luận số 25-KL/TU ngày 13/4/2016 Kết luận Hội nghị Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (Kỳ thứ 4) về nội dung kế hoạch thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020;

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Toàn tỉnh có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (40/129 xã), trong
đó: Duy trì, giữ vững 10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có thêm ít
nhất 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 10 tiêu chí/xã năm 2015 lên 15
tiêu chí/xã năm 2020.
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3. Thành phố Tuyên Quang có100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

II. NỘI DUNG

1. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đối với 10 xã đã
đạt chuẩn, đảm bảo bền vững qua các năm để đề nghị công nhận đạt chuẩn 5 năm.

2. Tập trung nguồn vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư, hỗ trợ, lồng
ghép thực hiện tại 30 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 theo
lộ trình:

- Năm 2016: Có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Côn Lôn,
huyện Na Hang; Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa; Đức Ninh, huyện Hàm Yên;
Nhữ Hán, huyện Yên Sơn; Ninh Lai, huyện Sơn Dương; Lưỡng Vượng, thành
phố Tuyên Quang.

- Năm 2017: Có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Khuôn Hà, huyện
Lâm Bình; Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa; Thái Hòa, huyện Hàm Yên; Trung Môn và
Kim Phú, huyện Yên Sơn; Đại Phú và Hồng Lạc, huyện Sơn Dương.

- Năm 2018: Có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Lăng Can, huyện
Lâm Bình; Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa; Nhân Mục, huyện Hàm Yên; Phú Lâm,
huyện Yên Sơn; Sơn Nam, huyện Sơn Dương; Thái Long, thành phố Tuyên Quang.

- Năm 2019: Có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Hồng Thái,
huyện Na Hang; Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa; Thái Bình, huyện Yên Sơn;
Vĩnh Lợi và Cấp Tiến, huyện Sơn Dương; Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang.

- Năm 2020: Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Thanh Tương,
huyện Na Hang; Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa; Phù Lưu, huyện Hàm Yên;
Phúc Ninh, huyện Yên Sơn; Sầm Dương, huyện Sơn Dương.

(Chi tiết lộ trình thực hiện tiêu chí có biểu số 01 kèm theo)

3. Tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện Chương
trình, phấn đấu nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 10 tiêu chí/xã năm 2015
lên 15 tiêu chí/xã năm 2020, thành phố Tuyên Quang có100% số xã đạt chuẩn
nông thôn mới:

3.1. Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch chi tiết và lộ trình cụ thể để
thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn thuộc lĩnh vực ngành quản lý và địa
bàn được phân công phụ trách. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ
thực hiện Chương trình và hướng dẫn cấp xã tổ chức thực hiện các nội dung xây
dựng nông thôn mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

3.2. Rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình trên
địa bàn tỉnh, kịp thời bổ sung, sửa đổi, ban hành chính sách: Đảm bảo phù hợp
với tình hình thực tế, đúng phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, theo
hướng tạo thuận lợi để người dân, các cấp ủy, chính quyền cơ sở chủ động triển
khai thực hiện.
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3.3. Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức đào tạo, tập huấn,
bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ xã, thôn trên địa
bàn tỉnh, cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp.

3.4. Huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh xã
hội hoá, khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân
tham gia đóng góp để triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn
mới. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu
tư: Tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho
người dân; chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt hạ tầng kỹ thuật
gắn với sản xuất, đời sống của nhân dân; gắn kết quy hoạch các khu, cụm dân cư
với phát triển sản xuất, theo hướng hình thành vùng sản xuất chuyên canh;
khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp để
làm đầu mối tiêu thụ, gắn sản xuất với thị trường.

3.5. Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương
trình an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(Chi tiết mục tiêu đến năm 2020 có biểu số 02 kèm theo)

III. KẾ HOẠCH, NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Tổng kế hoạch, nhu cầu vốn: 8.752,5 tỷ đồng, trong đó:

1.1. Ngân sách nhà nước: 3.286,7 tỷ đồng, chiếm 37,6%, trong đó:

- Vốn đầu tư: 3.164,5 tỷ đồng, chiếm 96,3% (ngân sách Trung ương:
2.915,3 tỷ đồng; ngân sách tỉnh, huyện, xã: 249,2 tỷ đồng).

- Vốn sự nghiệp: 122,2 tỷ đồng, chiếm 3,7% (ngân sách Trung ương: 96,2 tỷ
đồng; vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã: 26 tỷ đồng).

1.2. Vốn tín dụng: 3.735,1 tỷ đồng, chiếm 42,7% (xây dựng nhà ở dân cư;
công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi; phát triển kinh tế).

1.3. Vốn doanh nghiệp: 882,4 tỷ đồng, chiếm 10,1% (hỗ trợ đầu tư thực
hiện tiêu chí điện, bưu điện).

1.4. Vốn nhân dân đóng góp: 848,3 tỷ đồng, chiếm 9,7% (xây dựng đường
giao thông thôn, xóm, nội đồng; cơ sở vật chất văn hóa thôn; xóa nhà tạm dột nát;
công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi; phát triển kinh tế,…).

2. Kế hoạch, nhu cầu vốn theo từng tiêu chí

2.1. Tiêu chí về Quy hoạch: Hỗ trợ 30 xã triển khai công tác cắm mốc quy
hoạch, kinh phí thực hiện 750,0 triệu đồng.
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2.2. Tiêu chí về Giao thông: Nhựa hóa, bê tông hóa 557,1 km (gồm:
đường trục xã, liên xã 125,72 km; đường trục thôn, liên thôn 6,93 km; đường
ngõ xóm 41,8 km; đường giao thông nội đồng 382,67 km), kinh phí thực hiện
421,4 tỷ đồng.

2.3. Tiêu chí về Thủy lợi: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 346 công trình đầu
mối; kiên cố hóa 426,95 km kênh mương, kinh phí thực hiện 654,9 tỷ đồng.

2.4. Tiêu chí về Điện: Đầu tư hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp cải tạo 394
Trạm biến áp; 1.010 km đường dây trung áp; 469,4 km đường dây hạ áp, kinh
phí thực hiện1.332,3 tỷ đồng.

2.5. Tiêu chí về Trường học: Xây dựng mới, nâng cấp cải tạo và xây dựng
phòng học các cấp trường (Trung học, Tiểu học và Mầm non, Mẫu giáo), kinh
phí thực hiện 1.125,4 tỷ đồng.

2.6. Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa: Xây dựng mới, nâng cấp cải tạo 39
nhà văn hóa và 38 sân thể thao xã; xây dựng mới, nâng cấp cải tạo 433 nhà văn
hóa thôn và 431 sân thể thao thôn, hỗ trợ trang thiết bị 650 nhà văn hóa thôn,
kinh phí thực hiện 251,4 tỷ đồng.

2.7. Tiêu chí về Chợ nông thôn: Hỗ trợ đầu tư nâng cấp 24 chợ nông thôn
đảm bảo đạt chuẩn, kinh phí thực hiện 22,0 tỷ đồng.

2.8. Tiêu chí về Bưu điện: Hỗ trợ lắp đặt thiết bị 3G cho 09 trạm BTS đảm
bảo đạt chuẩn chỉ tiêu Internet đến thôn, kinh phí thực hiện 3,2 tỷ đồng.

2.9. Tiêu chí về Nhà ở dân cư: Huy động nguồn vốn tín dụng theo chính
sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đóng góp của nhân dân để thực hiện xóa
8.730 nhà tạm, kinh phí thực hiện 436,5 tỷ đồng.

2.10. Xây dựng trụ sở xã: Xây dựng 21 công trình trụ sở xã, kinh phí thực
hiện116,6 tỷ đồng.

2.11. Nhóm tiêu chí Kinh tế và tổ chức sản xuất: Thực hiện hỗ trợ phát triển sản
xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển
sản xuất của tỉnh, chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn, với kinh phí thực hiện
là 3.732,1 tỷ đồng.

2.12. Tiêu chí về Y tế: Xây dựng mới 49 trạm và mua sắm trang thiết bị
cho 46 trạm Y tế xã, kinh phí thực hiện172,7 tỷ đồng.

2.13. Tiêu chí về Môi trường: Xây dựng 63 công trình cấp nước tập trung;
39 xã xây dựng điểm thu gom rác, trang bị xe trở rác; 46 bãi xử lý rác thải tập
trung; 65 nghĩa trang theo quy hoạch và hỗ trợ xây dựng 2.539 hầm bể Biogas,
13.155 nhà tắm, 14.864 nhà tiêu, 10.049 công trình chuồng trại chăn nuôi, kinh
phí thực hiện 483,4 tỷ đồng.
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(Kế hoạch, nhu cầu vốn theo biểu số 03- 08 kèm theo)

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền

- Tiếp tục, đổi mới tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và
người dân về quan điểm, chủ trương, mục tiêu, tiêu chí nông thôn mới và cách
làm hay, sáng tạo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thăm quan các
mô hình điểm, các hình thức sinh hoạt cộng đồng... nhằm nâng cao hơn nữa
nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới; phát huy
cao độ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức
xây dựng nông thôn mới”; mỗi cơ quan, đoàn thể ở các cấp, các ngành đều phải
có việc làm cụ thể, thiết thực về xây dựng nông thôn mới, coi đó là nhiệm vụ
chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở chủ trì cùng các tổ
chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong vận động, tuyên truyền đến
các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng nông thôn mới.

2. Công tác đào tạo, tập huấn

Hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng
nông thôn mới cấp tỉnh (các sở, ngành, đoàn thể); cấp huyện (các phòng, ban);
cấp cơ sở (xã, thôn, bản). Trên cơ sở nội dung, tài liệu đào tạo, tập huấn theo
Chương trình khung của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế biên soạn thành
những nội dung phù hợp với địa phương để triển khai công tác đào tạo, tập huấn.

3. Huy động nguồn lực

Tăng cường các giải pháp và đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn
lực thực hiện Chương trình:

- Thực hiện theo cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh liên quan
đến phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc
gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, bao gồm:

+ Vốn hỗ trợ trực tiếp của chương trình: Từ ngân sách Trung ương; vốn trái
phiếu Chính phủ; vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã.

+ Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu đang triển
khai trên địa bàn nông thôn.

- Huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp đối với các công trình có khả
năng thu hồi trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của
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Nhà nước, được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau đầu tư và được hưởng ưu đãi
theo quy định của pháp luật.

- Các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân cho từng dự án, công trình,
cụ thể do nhân dân tự bàn, quyết định và báo cáo với cấp ủy, chính quyền xã.

- Các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.

- Nguồn vốn tín dụng.

- Huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

4. Hỗ trợ vốn

Thực hiện nguyên tắc hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 695/QĐ-TTg, ngày
08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-
2020; Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư
xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2010-2020 và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh.

5. Huy động nhân dân tập trung phát triển kinh tế; thực hiện chỉnh trang
khuôn viên nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch của hộ gia đình,
tự nâng cấp cải tạo hệ thống điện gia đình đạt chuẩn; vệ sinh đường làng ngõ
xóm, bảo vệ cảnh quan môi trường khu vực nông thôn.

6. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc tham gia tuyên truyền,
thực hiện, đóng góp xây dựng các hạng mục công trình công cộng và cải tạo
khuôn viên của gia đình, sắp xếp nơi ở gọn gàng, hợp vệ sinh; thực hiện nếp
sống văn hoá...

7. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã
hội trên địa bàn xã; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; chú trọng làm tốt công tác đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, các xã căn cứ theo
chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ theo phụ lục số 01 kèm theo Kế
hoạch này.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đến cấp xã để tổ chức thực hiện
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chương trình trên địa bàn. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung
những nội dung cụ thể của Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
quyết định.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo định kỳ về tiến độ,
kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Chế độ báo cáo

- Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã báo cáo kết quả thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã cho Ban Chỉ
đạo huyện trước ngày 05 của tháng đầu quý tiếp theo.

- Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
huyện, thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo
lĩnh vực phụ trách cho cơ quan thường trực điều phối Chương trình trước ngày
10 của tháng đầu quý tiếp theo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực điều phối
Chương trình tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 của tháng đầu
quý tiếp theo./.

Nơi nhận:
- BCĐTW CTMTQG XDNTM;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh uỷ;                      (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng Phòng KT CNLN;
- VPĐP Chương trình MTQGXDNTM;
- Lưu VT .

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Đình Quang



Phụ lục 01
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Kế hoạch số 45 /KH- UBND ngày 08 /6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT Cơ quan chủ trì Nội dung công việc Cơ quan phối hợp Thời gian thực
hiện, hoàn thành

Hình thức
văn bản

1.
Uỷ ban nhân dân

xã

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình về nội dung, nguồn lực,
giải pháp và lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện.
- Rà soát Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, đề xuất
điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Các sở, ban, ngành liên
quan

Hàng năm Kế hoạch
của xã

2.
Uỷ ban nhân dân
huyện, thành phố

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã triển khai toàn diện kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch về mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, các giải pháp
và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ
đầu tư cho các xã mục tiêu đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch của các xã .

Các sở, ban, ngành liên
quan

Hàng năm
Kế hoạch

của huyện,
thành phố

3.

Sở Nông nghiệp
và Phát triên

nông thôn

- Triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới
thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch;
kiểm tra việc thực hiện đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí.

- Tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình
giai đoạn 2016-2020; đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây
dựng nông thôn mới các cấp; tổng hợp báo cáo, đề xuất tháo gỡ
những khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Các sở, ban, ngành có
liên quan và UBND

huyện, thành phố, các xã
Hàng năm Kế hoạch

của ngành

4.
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

- Chủ trì, tham mưu cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển,
vốn trái phiếu Chính phủ của từng Chương trình, dự án thuộc nguồn
ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý để lồng ghép thực hiện xây dựng
nông thôn mới; ưu tiên hỗ trợ 30 xã mục tiêu đạt chuẩn giai đoạn
2016-2020.

- Hướng dẫn, chỉ đạo và tham mưu, đề xuất chính sách khuyến khích,
thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn.

Các sở, ban, ngành liên
quan; UBND huyện,

thành phố.
Hàng năm Kế hoạch

của ngành
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STT Cơ quan chủ trì Nội dung công việc Cơ quan phối hợp Thời gian thực
hiện, hoàn thành

Hình thức
văn bản

5. Sở Tài chính

- Tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà
nước đối với từng nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các huyện
thành phố triển khai thực hiện.
- Tham mưu, đề xuất cân đối nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để tập
trung đầu tư, hỗ trợ thực hiện tại 30 xã mục tiêu đạt chuẩn giai đoạn
2016-2020.

- Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vốn ngân sách
nhà nước cấp cho các Chương trình, dự án theo đúng quy định hiện
hành của Luật Ngân sách và nguồn vốn cộng đồng dân cư đóng góp
tự nguyện theo đúng quy định hiện hành.

Các sở, ban, ngành liên
quan; UBND huyện,

thành phố
Hàng năm Kế hoạch

của ngành

6. Sở Xây dựng

Hướng dẫn xã xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý quy hoạch theo
đồ án quy hoạch được duyệt; phối hợp, hướng dẫn nhân dân tổ chức
thực hiện xây dựng nhà ở đạt tiêu chí nông thôn mới; kiểm tra việc
thực hiện đạt chuẩn tiêu chí.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

7.
Sở Giao thông

Vận tải

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí nông thôn mới
thuộc lĩnh vực giao thông đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch; kiểm tra
việc thực hiện đạt chuẩn tiêu chí.

Các sở, ban, ngành liên
quan; UBND huyện,

thành phố
Hàng năm Kế hoạch

của ngành

8. Sở Công Thương
Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
thuộc lĩnh vực công thương đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch; kiểm
tra việc thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí;

Các sở, ban, ngành có
liên quan; Công ty Điện

lực Tuyên Quang;
UBND huyện, thành

phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

9.
Sở Văn hoá - Thể

thao và du lịch

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
thuộc lĩnh vực ngành văn hoá - thể thao - du lịch đảm bảo đúng lộ
trình, kế hoạch; kiểm tra việc thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

10.
Sở Tài nguyên và

Môi trường

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông
thôn mới thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đảm bảo đúng lộ
trình, kế hoạch; kiểm tra việc thực hiện đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu
chí. Triển khai kế hoạch xây dựng các điểm, khu thu gom, xử lý rác thải,
nước thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi theo quy hoạch;

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành
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STT Cơ quan chủ trì Nội dung công việc Cơ quan phối hợp Thời gian thực
hiện, hoàn thành

Hình thức
văn bản

11.
Sở Thông tin và
Truyền thông

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí nông thôn mới
thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông đảm bảo đúng lộ trình, kế
hoạch; kiểm tra việc thực hiện đạt chuẩn tiêu chí.

Báo Tuyên Quang, Đài
PT-TH tỉnh,UBMTTQ

và các đoàn thể tỉnh. Các
Sở, UBND các huyện,

thành phố

Hàng năm Kế hoạch,
tài liệu

12.
Sở Giáo dục và

Đào tạo

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông
thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo đúng lộ trình,
kế hoạch; kiểm tra việc thực hiện đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

13.

Sở Lao động
Thương binh và

Xã hội

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông
thôn mới thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đảm bảo
đúng lộ trình, kế hoạch; kiểm tra việc thực hiện đạt chuẩn chỉ tiêu,
tiêu chí.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

14. Sở Y tế
Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí nông thôn mới
thuộc lĩnh vực y tế đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch; kiểm tra việc
thực hiện đạt chuẩn tiêu chí.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

15. Sở Nội vụ
Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí nông thôn mới
thuộc lĩnh vực nội vụ đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch; kiểm tra việc
thực hiện đạt chuẩn tiêu chí.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

16. Công an tỉnh
Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí nông thôn mới
thuộc lĩnh vực an ninh trật tự đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch; kiểm
tra việc thực hiện đạt chuẩn tiêu chí.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

17.
Sở Khoa học và

Công nghệ

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu,
chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông,
lâm nghiệp- thuỷ sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở
khu vực nông thôn.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm
Quyết định
của UBND

tỉnh

18.

Ngân hàng Nhà
nước Chi nhánh

tỉnh Tuyên Quang

Hướng dẫn, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng
chính sách xã hội thực hiện cho vay vốn theo chính sách tín dụng
hiện hành.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Văn bản
hướng dẫn
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STT Cơ quan chủ trì Nội dung công việc Cơ quan phối hợp Thời gian thực
hiện, hoàn thành

Hình thức
văn bản

19. Ban Dân tộc
Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án thực hiện chính
sách dân tộc đáp ứng yêu cầu tiêu chí nông thôn mới.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

20.

Ban di dân tái
định cư Thuỷ
điện Tuyên

Quang

Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn của chương trình, dự án di dân tái
định cư thuỷ điện Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu tiêu chí nông thôn
mới.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

21.

Ban Điều phối
Dự án Hỗ trợ
nông nghiệp,

nông dân và nông
thôn tỉnh

Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn chương trình Dự án hỗ trợ nông
nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu tiêu chí nông thôn mới.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm Kế hoạch
của ngành

22.
Công ty Điện lực

Tuyên Quang

Triển khai kế hoạch xây dựng hạ tầng lưới điện gắn với thực hiện tiêu
chí điện tại các xã trên địa bàn tỉnh; ưu tiên nguồn lực tập trung cho
30 xã mục tiêu đạt chuẩn, giai đoạn 2016-2020.

Các sở, ban, ngành có
liên quan; UBND
huyện, thành phố

Hàng năm
Kế hoạch
của Công

ty

23.

Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc và các
đoàn thể tỉnh

Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá ở khu dân cư" gắn với thực hiện phong trào thi đua “Tuyên
Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Các Sở, ban, ngành liên
quan; UBND các huyện,
thành phố; UBND các

xã.

Hàng năm Kế hoạch
của ngành



VĂN PHÒNG UBND TỈNH

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
Trình xin ý kiến đồng chí:  Phạm Minh Huấn- Chủ tịch UBND tỉnh Ngày  06/06/2016.

Người trình: Nguyễn Văn Hòa - Chuyên viên Phòng Kinh tế, Công, Nông, Lâm nghiệp.
Tóm tắt nội dung trình: V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
Văn bản của cơ quan đề nghị: Sở Kế hoạch và đầu tư
Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo:

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình:
Đề xuất:

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoach thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020 theo đề
nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại báo cáo số 282/TTr-SKH ngày 02/6/2016./.

(Có dự thảo văn bản kèm theo)

Trân trọng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí./.

Người trình
ký

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng (Ngày          /         /2016 )

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lãnh đạo
Văn phòng

ký

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch hoặc Phó CT UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2016)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chủ tịch
hoặc PCT
UBND tỉnh
ký duyệt

(Ghi chú: Phiếu trình này được lưu 1 bản trong  hồ sơ công việc của chuyên viên và lưu 1 bản tại
văn thư cùng với văn bản gốc khi đã phát hành)
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