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Kính gửi: - Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo các 

Chương trình MTQG tỉnh;  

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về 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. 

Để có cơ sở đánh giá tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; đồng thời để các 

ngành, các cấp có điều kiện đánh giá và rút kinh nghiệm những nội dung xây 

dựng nông thôn mới thuộc chức trách, nhiệm vụ của ngành tham mưu quản lý 

hoặc trực tiếp thực hiện; kịp thời đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém, các 

vấn đề phát sinh và đề xuất điều chỉnh cơ chế vận hành, điều chỉnh bổ sung các 

chính sách, hướng dẫn thực hiện Chương trình đảm bảo phù hợp với điều kiện 

thực tế của tỉnh.    

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề nghị các sở, ban, 

ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai 

đoạn 2010-2020, cụ thể như sau: 

1. Đối với các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia tỉnh:  

- Trên cơ sở đề cương báo cáo và hệ thống biểu kèm theo đề cương: Theo 

chức năng, nhiệm vụ thực hiện 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, định hướng đến năm 

2030 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung. Hoàn 

thành xong trước ngày 20/8/2019. 

Đề cương báo cáo tổng kết 10 năm: Đề nghị khai thác trên Trang thông 

tin điện tử: http:// www. nongthonmoituyenquang.gov.vn/VĂN BẢN – TÀI LIỆU.  

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

xuất khen thưởng các 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 



 

 

 

2 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gửi Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn để tổng hợp chung. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các xã rà soát, tổng hợp, báo cáo đánh 

giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn, giai đoạn 2010-2020; thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2019. 

- Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã được đánh giá từ thôn, bản:   

+ Ban Phát triển thôn: Thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết 

quả 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của thôn; Trưởng 

thôn họp dân thông báo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thôn (đã 

làm được những nội dung gì để thực hiện đạt tiêu chí ?...); xác định phương 

hướng, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 và gửi báo cáo về xã tổng hợp. 

+ Ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã: Rà soát, tổng 

hợp, đánh giá, báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn xã (đã làm được những nội dung gì để thực hiện đạt 

tiêu chí?...), kinh phí đã thực hiện; xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 

thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

- Khẳng định những chủ trương, chính sách; các giải pháp, cách làm sáng 

tạo, phù hợp với thực tiễn cần được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 

- Đánh giá những cách làm hay, những mô hình tốt, đang thực hiện có 

hiệu quả tại xã, đặc biệt là mô hình về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; 

tuyên truyền, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình để phổ biến, nhân 

rộng. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai 

thực hiện tại địa phương. 

- Đánh giá, phân tích những bất cập, hạn chế cần khắc phục; nêu những 

vấn đề, nội dung không phù hợp với thực tiễn của địa phương cần xem xét, điều 

chỉnh; những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Chương 

trình cần được xem xét xử lý, tháo gỡ.  Đề xuất một số chủ trương, cơ chế, chính 

sách và giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình trong thời gian tới. 

- Thực hiện khen thưởng và đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình. 

2.2. Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (thành phố) giai 

đoạn 2010-2020; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Chương trình 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tổ chức Hội nghị tổng kết 

cấp huyện; hoàn thành xong trước ngày 20/8/2019. 

- Thành phần đại biểu dự Hội nghị tổng kết: Do Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố quyết định trên cơ sở đảm bảo đủ cơ cấu đại biểu gồm: Người dân, 

doanh nghiệp; đại biểu thôn, xã; đại biểu huyện và đại biểu tỉnh.  
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Đề cương báo cáo tổng kết 10 năm: Đề nghị khai thác trên Trang thông 

tin điện tử: http:// www. nongthonmoituyenquang.gov.vn/VĂN BẢN – TÀI LIỆU.  

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

xuất khen thưởng các 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. 

3. Mốc thời gian báo cáo: Sử dụng số liệu về tình hình thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ thời điểm 31 tháng 12 năm 

2010 đến 30 tháng 6 năm 2019. 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố gửi về 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (qua Văn phòng điều phối 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh) và địa chỉ thư điện tử: 

phamtuyentq@gmail.com trước ngày 20/8/2019 để kịp thời tổng hợp, hoàn 

thành báo cáo chung toàn tỉnh. 

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

    

Nơi nhận: 

KT. TRƯỞNG BAN 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC 
- Như trên;  

- UBND tỉnh;  

- Trưởng ban, PTB chỉ đạo tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- Các Chi cục: PTNT, Thủy lợi; 

Quản lý chất lượng NLS& TS; 

- Trung tâm NS và VSMT NT: 

- Lưu: VPĐP. 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Nguyễn Văn Việt 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-05-03T15:40:57+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




