
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1529 /UBND-NLN Tuyên Quang, ngày  26  tháng 5  năm 2020 
 

V/v tập trung thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2020 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh 

 
 

Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, 

Giao thông Vận tải; 

- Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Ngày 12/5/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang 

chủ trì kiểm tra tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng 

nông thôn mới năm 2020 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Hàm Yên. 

Cùng đi có các lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế 

hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông Vận tải; 

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh 

đạo và các cơ quan liên quan của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên. 

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Ủy 

ban nhân dân xã: Minh Dân, Phù Lưu báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-

HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các 

đại biểu tham gia đoàn công tác; để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch xây 

dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, năm 2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

I . Về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia 

thực hiện các tiêu chí người dân tự thực hiện như: chỉnh trang nhà ở, khuôn 

viên; vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; chuẩn bị mặt bằng; hiến đất để 

thực hiện các công trình; tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của 

người dân...xây dựng mô hình mẫu về chỉnh trang khuôn viên nhà cửa với 



2 

 

phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" các gia đình cán bộ 

công chức gương mẫu làm trước để nhân dân làm theo. 

- Tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng liên 

kết, vùng sản xuất tập trung, chủ động trong công tác tìm đầu ra cho sản phẩm, 

nhất là sản phẩm cam sành, bưởi.... trong vụ thu hoạch năm 2020, ưu tiên phát 

triển theo hướng hữu cơ, công nghệ cao... 

- Tập trung tái đàn gia súc, gia cầm, khuyến khích phát triển chăn nuôi an 

toàn sinh học, chăn nuôi VietGAHP; thúc đẩy liên kết, hợp tác chăn nuôi theo 

chuỗi giá trị; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; hạn chế tái 

dịch nhất là Dịch tả lợn Châu Phi và Dịch Cúm gia cầm. 

- Tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu 

trên địa bàn; khẩn trương triển khai công tác lập, phê duyệt hồ sơ xây dựng công 

trình hạ tầng để sớm triển khai khởi công xây dựng công trình theo kế hoạch. 

- Tập trung chỉ đạo các xã đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn mới, 

đảm bảo hoàn thành mục tiêu trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Huy động lồng ghép, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực xây dựng cơ sở 

hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ cho người dân trong 

sản xuất, sinh hoạt. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà 

nước hỗ trợ”. 

- Chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên 

môn trực thuộc và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện để 

nâng mức bình quân tiêu chí đạt chuẩn của tất cả các xã trên địa bàn....đồng thời 

tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp để duy trì, nâng cao chất lượng đối với 

các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Khẩn trương triển khai công tác lập, phê duyệt hồ sơ xây dựng công 

trình hạ tầng để sớm triển khai khởi công xây dựng công trình theo kế hoạch, 

đảm bảo tiến độ và đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ tiến độ giải ngân kinh phí đã 

cấp cho các huyện có trách nhiệm rà soát bố trí phân bổ vốn bổ sung thực hiện các 

công trình đảm bảo tiến độ và đúng quy định hiện hành của nhà nước.   

II. Về thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Đẩy nhanh công tác đấu thầu mua  

xi măng, ống cống; xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể, chi tiết tới từng 

thôn, xã đảm bảo phù hợp với thực tế; chủ động phối hợp chặt chẽ với các 

ngành được giao làm chủ đầu tư và đơn vị cung ứng cấu kiện kênh mương, nhà 

văn hóa, xi măng, ống cống... để triển khai thực hiện kế hoạch được giao bảo 

đảm tiến độ, chất lượng. 
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông 

vận tải (chủ đầu tư) phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn 

trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đấu thầu cung ứng cấu kiện kênh mương, xi 

măng, ống cống theo kế hoạch năm 2020; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân 

dân các xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cung ứng cấu kiện kênh 

mương, xi măng, ống cống, nhà văn hóa đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành kế 

hoạch giao năm 2020./. 

  
 

Nơi nhận:           
- Thường trực Tỉnh ủy;   

- Thường trực HĐND tỉnh;                      

- Chủ tịch UBND tỉnh;             (Báo cáo) 

- Các PCT UBND tỉnh;  

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 

- Thành viên BCĐ các CT MTQG tỉnh TQ; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Văn phòng điều phối CT MTQG NTM; 

- Lưu VT, NLN. (Toản)   

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 
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