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Số:         /KH-UBND Tuyên Quang, ngày      tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tỉnh Tuyên Quang, năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về

triển khai thực hiện Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và

xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân

dân tỉnh về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh
năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân

tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025.

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Có thêm 08 xã hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới gồm: Hùng Mỹ,
huyện Chiêm Hóa; Bạch Xa, Minh Khương và Yên Phú, huyện Hàm Yên; Nhữ

Khê và Đội Bình, huyện Yên Sơn; Hào Phú và Thượng Ấm, huyện Sơn Dương.
Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại 54 xã đã đạt chuẩn nông

thôn mới.

2. Có thêm 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao gồm: Yên

Nguyên, huyện Chiêm Hóa; Kim Quan, huyện Yên Sơn; Hồng Lạc và Ninh Lai,
huyện Sơn Dương; Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Duy trì, giữ vững, nâng

cao chất lượng các tiêu chí tại 08 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

3. Có thêm 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu: xã Mỹ Bằng,
huyện Yên Sơn, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương. Duy trì, giữ vững, nâng cao
chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thái Bình,

huyện Yên Sơn.

4. Có thêm ít nhất 28 thôn được công nhận đạt chuẩn “Thôn nông thôn

mới kiểu mẫu”, cụ thể: Huyện Lâm Bình 01 thôn; huyện Na Hang 02 thôn;
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huyện Chiêm Hóa 05 thôn; huyện Hàm Yên 04 thôn; huyện Yên Sơn 08 thôn;

huyện Sơn Dương 07 thôn; thành phố Tuyên Quang 01 thôn. Duy trì, giữ vững
và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các thôn đã đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới
kiểu mẫu” đến hết năm 2021.

5. Có thêm ít nhất 56 vườn hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn “Vườn
mẫu nông thôn mới”, cụ thể: Huyện Lâm Bình 04 vườn; huyện Na Hang 05
vườn; huyện Chiêm Hóa 10 vườn; huyện Hàm Yên 08 vườn; huyện Yên Sơn 14
vườn; huyện Sơn Dương 13 vườn; thành phố Tuyên Quang 02 vườn. Duy trì,
giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các vườn đã đạt chuẩn “Vườn mẫu
nông thôn mới” đã đạt đến năm 2021.

6. Huyện Hàm Yên: Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng 04 tiêu chí

huyện nông thôn mới đã đạt chuẩn và từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu

chí chưa đạt chuẩn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về

xây dựng nông thôn mới trên phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin
điện tử của tỉnh, ngành và địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện chỉnh trang nhà cửa, bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự,... gắn với thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí

“Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn mẫu nông thôn mới".

2. Trên cơ sở Chương trình xây dựng nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia
về nông thôn mới các cấp (huyện, xã, thôn) giai đoạn 2021-2025 (sau khi được
phê duyệt, ban hành) và theo quy định phân cấp của Trung ương:

- Rà soát nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025;
Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên giai đoạn 2021-2025 để đề xuất
giải pháp điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với thực tế của tỉnh (trong
trường hợp phát sinh nội dung cần điều chỉnh, bổ sung).

- Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp của tỉnh và văn bản hướng
dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách.

3. Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây

dựng nông thôn mới các cấp theo hướng dẫn quy định.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng
thực hiện kế hoạch năm 2022 về xây dựng kênh mương nội đồng, bê tông hóa

đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn.

5. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

giai đoạn 2021-2025, xây dựng và triển khai các dự án liên kết sản xuất theo
chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn,
hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp
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theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào
các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị
gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ
chức, cá nhân tiếp cận với các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất. 

6. Thực hiện phân bổ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương năm
2022; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của
tỉnh liên quan đến thực hiện Chương trình; huy động các nguồn vốn trong nước
và quốc tế thông qua các chương trình, dự án về nông nghiệp, nông thôn; rà soát,
phân loại các dự án đầu tư, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để lồng ghép, sử

dụng hợp lý nguồn vốn theo từng chương trình, dự án; huy động đóng góp tự
nguyện từ nhân dân trên cơ sở phù hợp với khả năng đóng góp từ cộng đồng xã

hội, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp xây dựng nông
thôn mới; phân bổ hợp lý nguồn vốn để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông

thôn mới đối với 08 xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới; 05 xã

đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 02 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn

mới kiểu mẫu năm 2022.

7. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc
gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt Ban Chỉ đạo tỉnh):
Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm
vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022; tăng cường công tác hướng dẫn, theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch thực
hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới để tổ
chức thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2022 đã xác định; tiếp tục
triển khai kế hoạch củng cố, duy trì và giữ vững 100% tiêu chí tại các xã đã đạt
chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

9. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, điều
hành và trực tiếp tổ chức thực hiện ở cơ sở cho cán bộ làm công tác xây dựng
nông thôn mới cấp huyện, xã, thôn bản. 

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chủ động tổ chức triển khai thực
hiện Chương trình năm 2022; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã

triển khai thực hiện kế hoạch được giao; định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng,

một năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời các biện pháp chỉ đạo với
Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp).
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- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chủ động rà soát Đề án xây dựng
nông thôn mới huyện Hàm Yên giai đoạn 2021-2025 theo Bộ tiêu chí huyện
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (sau khi được ban hành) để xây dựng kế

hoạch thực hiện đảm bảo bám sát Bộ tiêu chí mới, phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh):

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đến cấp huyện, cấp xã để thực hiện
Chương trình đối với những nội dung, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý, phụ

trách của ngành; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi, quản lý việc
thực hiện Chương trình đến từng xã; định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, một
năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời việc giải quyết những nội
dung vượt thẩm quyền với Ban Chỉ đạo tỉnh (gửi Văn phòng Điều phối nông

thôn mới tỉnh để tổng hợp).

- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách đảm
bảo bám sát kế hoạch chung toàn tỉnh. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; các

tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên

Quang tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới;
chú trọng tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và

vườn mẫu nông thôn mới đến hội viên, đoàn viên và nhân dân.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông

thôn mới tỉnh: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc
tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm tổng hợp,
báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường
trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương các

Chương trình mục tiêu Quốc gia./.

Nơi nhận:
- BCĐTW CTMTQG XDNTM;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- 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;

- VPĐP Chương trình MTQGXDNTM;

- Lưu VT (Hòa) .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2022

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH - UBND ngày       / 01 /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời gian

hoàn thành

Hình thức văn
bản

1

Giao kế hoạch kinh phí từ ngân sách Trung ương
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây

dựng nông thôn mới năm 2022 (sau khi có thông

báo kế hoạch hoạch vốn của Trung ương).

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành,

Văn phòng điều
phối NTM tỉnh,
UBND huyện,
thành phố

Quý I
năm 2022

Quyết định của
UBND tỉnh

2

Rà soát Kế hoạch thực hiện Chương trình giai
đoạn 2021-2025; Đề án xây dựng nông thôn

mới huyện Hàm Yên giai đoạn 2021-2025 để

đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung đảm bảo
phù hợp với thực tế của tỉnh (trường hợp phát

sinh nội dung cần điều chỉnh, bổ sung).

Sở Nông nghiệp và

PTNT; UBND huyện
Hàm Yên

Cơ quan, đơn vị

liên quan.

Quý I

năm 2022

Kế hoạch; Quyết
định của UBND

tỉnh

3

Xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới
các cấp của tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn
thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành

quản lý, phụ trách theo Bộ tiêu chí nông thôn mới
các cấp của Trung ương, của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và

PTNT; các sở, ngành liên

quan; UBND huyện,
thành phố; UBND các xã

Cơ quan, đơn vị

liên quan.
Năm 2022

Quyết định của
UBND tỉnh;

Hướng dẫn của
các sở, ngành.

4
Củng cố, kiện toàn Văn phòng điều phối nông

thôn tỉnh, huyện và bố trí công chức cấp xã theo
quy định của Trung ương.

Sở Nông nghiệp và

PTNT; các sở, ngành liên

quan; UBND huyện,
thành phố; UBND các xã

Sở Nội vụ; các cơ

quan, đơn vị liên

quan.
Năm 2022

Quyết định của
UBND tỉnh, của

UBND cấp
huyện.
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời gian

hoàn thành

Hình thức văn
bản

5

Kế hoạch vốn thực hiện hoàn thành các tiêu chí

đối với 08 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông

thôn mới; 05 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao và 02 xã đăng ký hoàn

thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban ngành

liên quan,UBND
các huyện, thành

phố; các xã mục
tiêu

Quý I/cả

năm
Quyết định của

UBND tỉnh

6

Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện:

- Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn

mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu;

- Thực hiện 02 Bộ tiêu chí: Thôn nông thôn mới
kiểu mẫu; Vườn mẫu nông thôn mới.

- Củng cố, duy trì và giữ vững xã đã đạt chuẩn
nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng

cao; nâng số tiêu chí bình quân trên địa bàn.

- Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

huyện Hàm Yên giai đoạn 2021-2025.

UBND huyện, thành phố

Các sở, ban ngành

liên quan,UBND
các huyện, thành

phố; các xã có thôn

và hộ gia đình đăng
ký thực hiện kế

hoạch

Quý I/cả

năm

Kế hoạch của
UBND huyện,

thành phố

7
Kế hoạch thực hiện xây dựng: Kiên cố hóa kênh

mương, bê tông hóa đường giao thông nông thôn

và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn.

UBND huyện, thành phố;
các sở: Nông nghiệp và

PTNT; Giao thông vận tải

Các sở, ban, ngành

liên quan.

Quý I/cả

năm
Quyết định của

UBND tỉnh

8

Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo lĩnh
vực ngành và địa bàn được phân công quản lý, phụ

trách: Cân đối nguồn lực để hỗ trợ đầu tư thực
hiện Chương trình; ưu tiên bố trí nguồn lực cho
các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Các sở, ban, ngành,

UBND huyện, thành phố

Các ngành liên

quan, UBND  các

xã 

Quý I/cả

năm

Kế hoạch của
ngành, của UBND

cấp huyện
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
Thời gian

hoàn thành

Hình thức văn
bản

9

Đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên

truyền về xây dựng nông thôn mới; chú trọng
tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn

mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ tỉnh; các

tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
Đài PTTH tỉnh; Báo

Tuyên Quang

Các sở, ban, ngành

liên quan; UBND
huyện, thành phố,
UBND xã.

Cả năm Kế hoạch

10
Đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây

dựng nông thôn mới các cấp.
Văn phòng điều phối tỉnh

Các sở, ban, ngành

liên quan, UBND
huyện, thành phố

Cả năm
Kế hoạch của

ngành

11
Tổ chức thẩm định, đề nghị công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội đồng thẩm định tỉnh;
UBND huyện, thành phố

Các sở, ban, ngành

có liên quan.
Quý IV

Quyết định của
UBND tỉnh



VĂN PHÒNG UBND TỈNH
PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Văn  Sơn -  Chủ tịch UBND tỉnh   Ngày  10/01/2022.

Người trình: Nguyễn Văn Hòa - Phó trưởng Phòng Kinh tế.

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, năm 2022

Văn bản của cơ quan đề nghị: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo:

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình:

Giải 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, năm 2022 theo đề nghị của
Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số 127/TTr-SKH ngày 01/11/2021; tờ trình của
Sở  Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 01/TTr-SNN ngày 08/01/2022 (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          /         /2021 )

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

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

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

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

Lãnh đạo
VP  ký

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch hoặc Phó CT UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2021)

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

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

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

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

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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