
UỶ  BAN  NHÂN  DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TỈNH TUYÊN QUANG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
                                                                                                                  

 Số: 221/QĐ-UBND                  Tuyên Quang, ngày 09 tháng 6 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kế hoạch vốn hỗ trợ xã Tân Tiến,  

huyện Yên Sơn hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định Số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

1600/QĐ-TTg; 

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 Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về 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; Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 về 

việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2010 - 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 

08/6/2016 về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 về việc phê 

duyệt kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020; 

Thực hiện Thông báo số Thông báo số 1259-TB/TU ngày 28/4/2020 

của Thường trực Tỉnh ủy về Kế hoạch xây dựng nông thôn xã Tân Tiến, 

huyện Yên Sơn.  
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 61/TTr-SKH 

ngày 05/6/2020 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch vốn đối với xã Tân Tiến, 

huyện Yên Sơn hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch vốn hỗ trợ xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn 

hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Tổng kế hoạch vốn: 26.779 triệu đồng (Hai mươi sáu tỷ bảy trăm bảy 

mươi chín triệu đồng). Trong đó:   

1.1. Vốn ngân sách nhà nước: 14.030 triệu đồng, trong đó:  

+  Vốn Chương trình nông thôn mới trung ương (đã phân bổ tại Quyết 

định số 41/QĐ-UBND ngày 27/02/2020): 6.548 triệu đồng. 

+ Ngân sách tỉnh cân đối bổ sung: 5.000 triệu đồng (xây dựng trụ sở xã).   

+ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh: 200 triệu đồng.  

+ Ngân sách huyện: 2.282 triệu đồng.  

1.2. Vốn tài trợ, huy động hợp pháp khác: 3.900 triệu đồng.  

1.3. Vốn Quỹ vì người nghèo tỉnh, huyện; huy động nguồn vốn khác để 

thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo: 825 triệu đồng.  

1.4. Vốn lồng ghép (Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ 

sở sử dụng vốn ADB: 4.479 triệu đồng).    

1.5. Vốn nhân dân đóng góp: 3.545 triệu đồng.  

2. Kế hoạch vốn thực hiện theo từng tiêu chí  

- Tiêu chí quy hoạch: 112 triệu đồng (rà soát điều chỉnh quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới 87 triệu đồng; cắm mốc quy hoạch 25 triệu đồng). 

-   Tiêu chí Giao thông: 4.890 triệu đồng (Bê tông hóa đường giao thông 

nông thôn 3.300 triệu đồng, xây dựng 02 công trình ngầm tràn liên hợp 1.590 

triệu đồng). 

-  Tiêu chí trường học: 7.078 triệu đồng (trường mầm non 2.798 triệu 

đồng; trường tiểu học 3.350 triệu đồng; trường trung học cơ sở 930 triệu đồng). 

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: 1.480 triệu đồng (nâng cấp nhà văn hóa 

xã 1.000 triệu đồng; hỗ trợ trang thiết bị 07 nhà văn hóa thôn 280 triệu đồng; xây 

dựng sân thể thao xã 200 triệu đồng). 

- Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: 500 triệu đồng (nâng cấp, 

cải tạo chợ trung tâm xã).  

- Tiêu chí Thông tin và truyền thông: 320 triệu đồng (nâng cấp sửa chữa 

đài truyền thanh cơ sở).  

- Tiêu chí Nhà ở dân cư:  2.720 triệu đồng (xóa 34 nhà tạm, dột nát). 

- Tiêu chí Y tế: 4.479 triệu đồng (xây dựng trạm y tế xã). 

- Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm: 200 triệu đồng (Xây dựng 01 

nghĩa trang tập trung).  
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- Xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã: 5.000 triệu đồng. 

                               (Có biểu kế hoạch chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao trách nhiệm 

1. Các ngành chức năng, các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Sơn căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hàng 

tháng báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2.  Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh để 

hỗ trợ xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đăng ký bổ sung hoàn thành đạt chuẩn xã 

nông thôn mới trong năm 2020 thực hiện tiêu chí môi trường theo kế hoạch. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ quan thường trực 

Chương trình, chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình, định kỳ hàng 

tháng báo cáo, đề xuất biện pháp chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch này với Ủy 

ban nhân dân tỉnh.  

4. Sở Tài chính tham mưu đề xuất bố trí vốn hỗ trợ kịp thời theo tiến độ 

kế hoạch đã đề ra. 

5. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Tiếp tục đề nghị, vận động các tổ  

chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ kinh phí để thực hiện tiêu chí trường học và cơ 

sở vật chất văn hóa; cân đối, bố trí nguồn vốn Ngân sách huyện  theo kế 

hoạch để đầu tư, hỗ trợ thực hiện tại xã Tân Tiến; xây dựng kế hoạch chi tiết 

và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đã đề ra, định kỳ báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Tân Tiến và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.    

  
 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;   

- Văn phòng điều phối TW;           (Báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh uỷ;                           

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, NLN  (Toản).   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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