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TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 56/TB-UBND           Tuyên Quang, ngày  20 tháng 8 năm 2020. 

THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

 xây dựng nông thôn mới năm 2020 
 

Ngày 18/8/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai 

đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Điều phối 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 7 năm 

2020, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo, ý kiến thảo luận của các đại 

biểu dự họp, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận: 

Trong 7 tháng đầu năm 2020, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới và giải ngân nguồn vốn các công trình dự án rất chậm, để đảm bảo 

hoàn thành kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Căn cứ vào các tiêu chí, chỉ tiêu kế hoạch đã giao, chủ động rà soát tiến 

độ từng công việc, chi tiết đến từng nội dung thực hiện của từng xã, tập trung 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020 

theo quy định. 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án và giải ngân thanh toán 

nguồn vốn thực hiện Chương trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; báo 

cáo Ban Chỉ đạo 01 tháng 01 lần (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).  

- Chủ động kiểm tra, rà soát các đầu điểm công trình và nguồn vốn thực hiện 

trên địa bàn, khẩn trương tham mưu, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn sát với tình hình 

thực tế (nếu có), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước ngày 30/8/2020.  

- Phân công cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện tăng cường công 

tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân chỉnh trang nhà ở khuôn viên; xây 

dựng 3 công trình vệ sinh, thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đẩy mạnh 
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chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung 

vào các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế, sản phẩm đặc sản địa phương; xây 

dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là thực hiện có hiệu 

quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)..., góp phần nâng cao thu nhập 

cho người dân nông thôn. 

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các công trình dự án có sử dụng Quỹ Bảo 

vệ môi trường, gửi Quỹ Bảo vệ môi trường để thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

- Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tổng hợp trước ngày 15/9/2020. 

- Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương, 

bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ nhân 

dân gắn với sân thể thao và khuôn viên đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao 

năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh 01 tuần 01 lần 

(qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kể từ ngày 20/8/2020.  

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo sở, ban, ngành được giao vốn 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đôn đốc, chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán nguồn vốn được giao đảm bảo theo 

đúng các quy định hiện hành của nhà nước; báo cáo Ban Chỉ đạo 01 tháng 01 lần 

(qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

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

đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020. 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh là lãnh đạo sở, ban, ngành, tổ chức 

đoàn thể: Căn cứ chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, chủ động phối 

hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện 

hoàn thành kế hoạch năm 2020; tăng cường đi thực tế, hướng dẫn tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc ở cơ sở; báo cáo, đề xuất kịp thời những việc vượt thẩm quyền 

với Ban chỉ đạo tỉnh.  

Trên đây là Kết luận cuộc họp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2020, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Ban Chỉ đạo theo quy định./. 
 

Nơi nhận:           
- Thường trực Tỉnh ủy;   

- Thường trực HĐND tỉnh;                      

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Văn phòng điều phối CT MTQG  NTM; 

- Trưởng Phòng: KT, TH; 

- Lưu VT,   (Hòa 50)   

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
Nguyễn Thanh 

        

(Báo 

cáo) 
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