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I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

các xã phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn NTM năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bảo Yên việc Triển khai thực hiện Chương trình MTQG XD nông 

thôn mới huyện Bảo Yên năm 2021;  

UBND huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng xã Bảo Hà 

đạt chuẩn NTM năm 2021 như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên, lần thứ 

XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính 

trị và toàn xã hội vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các mục 

tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021. Trong đó, tập trung chỉ 

đạo, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng xã Bảo Hà hoàn thành 

xã NTM năm 2021. 

 2. Yêu cầu 

 - Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các cá nhân từ huyện đến 

cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ với 

Ban chỉ đạo XD NTM & GNBV, UBND xã Bảo Hà triển khai, thực hiện và 

hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. 

 - Tập trung các nguồn lực hỗ trợ, huy động có hiệu quả đóng góp của 

người dân xây dựng và hoàn thành các tiêu chí đã đề ra. Các tiêu chí hoàn thành 

phải bền vững, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân 

trong xã, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch, 

kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng 

thời phê bình tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm. 

 - Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác triển khai, thực hiện 

kế hoạch xây dựng NTM xã Bảo Hà vào cuối năm 2021. 
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III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Mục tiêu 

1.1. Đối với các tiêu chí đã hoàn thành: Năm 2021 tiếp tục duy trì nâng 

cao chất lượng và khai thác có hiệu quả các tiêu chí đã hoàn thành, tạo động lực 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

1.2. Đối với các tiêu chí thực hiện năm 2021: Cần tập trung mọi nguồn 

lực đầu tư, sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện hoàn thành trong năm 2021. 

2. Nội dung cần thực hiện: 

2.1. Đối với tiêu chí đã hoàn thành: Gồm 11/19 tiêu chí (Quy hoạch; 

Thủy lợi; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông; 

Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục đào tạo; Y tế; Văn hóa; Quốc 

phòng và An Ninh). Duy trì và nâng cao tiêu chí đã đạt, tuy nhiên một số tiêu 

chí mới hoàn thành ở mức độ tối thiểu cần đầu tư nâng cấp để đạt bền vững, cụ 

thể như sau: 

2.1.1. Tiêu chí 1- Quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

khu vực trung tâm xã Bảo Hà, tổ chức quản lý và thực hiện theo đúng quy 

hoạch. 

2.1.2. Tiêu chí 3- Thủy lợi:  Xây dựng hệ thống kênh mương bản Khoai 1, 

Khoai 2, L= 2,1km và 1 đập đầu mối.  

2.1.3. Tiêu chí 4- Điện: Mở rộng cấp điện cho bản Liên Hà 4, 5,7, Làng 

Cao (cũ), Bảo Vinh, Khoai 1, 2, bản Lúc cần xây dựng 3,8 km đường dây 35KV, 

05 TBA và 10,5km đường dây 0,4KV. 

2.1.4. Tiêu chí 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Cần đầu tư xây 

mới chợ để đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa. 

2.1.5. Tiêu chí 8- Thông tin và truyền thông: Thường xuyên duy tu bảo 

dưỡng và nâng cấp hệ thống loa đến các thôn. 

2.1.6. Tiêu chí 12- Lao động có việc làm: Nâng cấp, mở rộng quy mô của 

mô hình liên kết sản xuất trồng cây ăn quả (hồng không hạt, ổi, thanh long ruột 

đỏ....) và tổ hợp tác trồng rau sạch trong nhà lưới để tạo thêm việc làm cho nhân 

dân. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đầu tư cây, con, giống mới có 

năng xuất, chất lượng, giá thành cao vào sản xuất, nuôi trồng để tạo thêm việc 

làm, thu nhập. 

2.1.7. Tiêu chí 13- Tổ chức sản xuất: Thành lập HTX sản xuất nông 

nghiệp và liên kết với người dân. Xây dựng các sản phẩn lợi thế của địa phương 

thành các sản phẩm chủ lực như: Sản xuất lâm nghiệp, chăn nuôi trâu, cây ăn 

quả. 

2.1.8. Tiêu chí 14- Giáo dục và đào tạo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

để duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo 

dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở và tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp THCS được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, trung cấp.. 
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 2.1.9. Tiêu chí 15- Y tế: Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức 

khỏe giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, tuyên truyền 

không nên sinh con thứ 3 hạn chế tăng dân số tự nhiên để giữ vững tiêu chí ở 

mức cao hơn. 

 2.1.10. Tiêu chí 16- Văn hóa: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động 

nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành tốt các chính sách pháp luật 

cũng như hương ước quy ước của thôn bản để đảm bảo giữ vững tiêu chí.  

2.1.11. Tiêu chí 19- Quốc phòng và An ninh: Tiếp tục xây dựng ban chỉ 

huy quân sự xã và dân quân xã đảm bảo về số lượng cán bộ, đảm bảo về trình độ 

chuyên môn theo quy định; và lực lượng công an xã được củng cố trong sạch 

vững mạnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ công an.  

2.2. Đối với  tiêu chí chưa hoàn thành: Gồm 8/19 tiêu chí (Giao thông; 

Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Môi 

trường và An toàn thực phẩm; Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật). 

2.2.1. Tiêu chí 2- Giao thông 

- Yêu cầu của tiêu chí: 

+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa 

hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm: 100%. 

+ Đường trục thôn, xóm và đường liên thôn, xóm ít nhất được cứng hóa, 

đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm:  ≥ 50% cứng hóa. 

+ Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: 100% (50% 

cứng hóa). 

+ Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện 

quanh năm: 100% (50% cứng hóa). 

- Kết quả thực hiện: 

+ Đường liên thôn, trục thôn: Đường được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại 

thuận tiện quanh năm 47,74km/96,09km, đạt 49%. 

+ Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa 3,35km/6,9km đạt 

48%. 

- Khối lượng cần thực hiện để đạt tiêu chí: Cần đầu tư xây dựng nâng cấp 

10 tuyến/ 17,1 km.  

2.2.2. Tiêu chí 5- Trường học 

- Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ trường học các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, 

THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt ≥ 70 %. 

- Kết quả thực hiện: Tỷ lệ trường học các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu 

học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn 1/6 đạt 16,6 %. 

- Khối lượng cần thực hiện để đạt tiêu chí: Cần đầu tư xây dựng cụ thể: 

+ Trường Tiêu học số 1 Bảo Hà: Xây dựng phòng HC-QT, phòng học tập, 

phòng hỗ trợ học tập, phòng phụ trợ. 

+ Trường THCS số 1 Bảo Hà: Xây dựng phòng HC-QT, phòng học tập, 

phòng hỗ trợ học tập, phòng phụ trợ. 
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+ Trường Mầm non Hoa Sen: Xây dựng phòng HC-QT, phòng nuôi 

dưỡng chăm sóc giáo dục, phòng tổ chức ăn, phòng phụ trợ. 

+ Trường TH số 2: Xây dựng phòng HC-QT, phòng học tập, phòng hỗ trợ 

học tập, phòng phụ trợ, phòng phục vụ sinh hoạt. 

+ Trường PTDTBT THCS Bảo Hà: Xây dựng phòng Hành chính, quản 

trị, phòng ở cho học sinh bán trú, phòng học, phòng hỗ trợ học tập, phòng phụ 

trợ. 

2.2.3. Tiêu chí 6- Cơ sở vật chất văn hóa: 

- Yêu cầu của tiêu chí: 

+ Xã có nhà văn hóa xã hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ 

sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã: Đạt. 

+ Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi 

theo quy định: Đạt. 

+ Tỷ lệ thôn, xóm có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao 

phục vụ cộng đồng: 100%. 

- Kết quả thực hiện: Chưa có nhà văn hóa xã, sân thể thao, có 24/24 thôn 

bản có nhà văn hóa đạt 100%, có 19/24  nhà văn hóa đạt chuẩn. 

- Khối lượng cần thực hiện để đạt tiêu chí: cần đầu tư xây dựng mới  nhà 

văn hóa xã kết hợp khu thể thao xã và nâng cấp 5 nhà văn hóa thôn. 

2.2.4. Tiêu chí 9- Nhà ở dân cư:  

- Yêu cầu tiêu chí: 

+ Không có nhà tạm, dột nát. 

+ Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng (nhà đạt 3 cứng và nhà 

truyền thống đồng bào dân tộc) đạt ≥ 75%. 

- Kết quả thực hiện: Không có nhà tạm, nhà dột nát, nhà đạt chuẩn Bộ xây 

dựng là 1936/2637 nhà đạt 73,4 %. 

- Khối lượng cần thực hiện để đạt tiêu chí: Nâng cấp thêm 50 nhà đạt 

chuẩn Bộ xây dựng nâng tổng số đạt trên 75%. 

2.2.5. Tiêu chí 10: Thu nhập;  

- Yêu cầu tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến 

năm 2021 đạt trên 36 triệu đồng. 

- Kết quả thực hiện: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 

trên địa bàn năm 2020 là 35,36 triệu đồng/người/năm . 

- Khối lượng cần thực hiện để đạt tiêu chí: 

+ Tập chung phát triển vùng sản xuất lúa năng xuất, chất lượng cao quy 

mô 90h trong đó cánh đồng làng Tắp 50ha, cánh đồng làng Bùn 40ha. 

+ Nâng cấp, mở rộng quy mô của mô hình liên kết sản xuất trồng cây ăn 

quả (Hồng không hạt ở các bản Liên Hà 1,4,5,6,7, Liên Hải;  Ổi ở các bản Bùn 

2, Bùn 4; Thanh long ruột đỏ ở bản Liên Hà 6,7, Liên Hải). 
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+ Hình thành các tổ hợp tác trồng rau sạch trong nhà lưới để tạo thêm việc 

làm cho nhân dân.  

+ Tiếp tục phát triển và nhân rộng ngành nghề, làng nghề nông thôn trên 

địa bàn xã như nghề Đan nát, hình thành hợp tác xã đan nát tại bản Bùn 2. 

+ Tập trung phát triển đàn trâu, bò, đàn lợn, đàn gia cầm, chăn nuôi theo 

hướng bán công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại. Đưa một số giống vật nuôi 

có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.  

+ Phấn đấu năm 2021 đạt thu nhập trên 42 triệu đồng/người/năm. 

2.2.6. Tiêu chí 11- Hộ nghèo 

- Yêu cầu tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo dưới 12%. 

- Kết quả thực hiện: Năm 2021 xã có 340/2.691 hộ nghèo đạt 12,63%. 

- Khối lượng cần thực hiện để đạt tiêu chí: Năm 2021 xã phấn đấu giảm tỷ 

lệ hộ nghèo từ 1 đến 2 %. 

2.2.7. Tiêu chí 17- Môi trường và An toàn thực phẩm 

- Yêu cầu của tiêu chí: 

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định:  ≥ 90%. 

+ Tỷ lệ cơ sở SX-KD, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định 

về bảo vệ môi trường: 100%. 

+ Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn: Đạt. 

+ Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: Đạt. 

+ Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản 

xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định: Đạt. 

+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 

đảm bảo 3 sạch:  ≥ 70%. 

+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi 

trường:  ≥ 60%. 

+ Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm:  Đạt. 

- Kết quả thực hiện:  

+ Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia là 

2.448/2.691 hộ đạt 91%.  

 + Mai táng chưa phù hợp theo quy định số 26/2016/NĐ-CP, ngày 

05/4/2016 của Chính phủ. 

 + Chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn và nước thải khu dân cư 

tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định về bảo 

vệ môi trường. 

+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 

đảm bảo 3 sạch đạt 68%. (Chưa đạt) 

+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi đảm bảo môi trường có 1.676/1988 hộ đạt 84,3%. 

Đạt. 
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 + 100% tỷ lệ  cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định 

về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Khối lượng cần thực hiện để đạt tiêu chí: 

+ Khu vực trung tâm dân cư đông các nghĩa trang trung tâm diện tích 

không đủ đáp ứng nhu cầu cần xây dựng 01 nghĩa trang. 

+ Tuyên truyền vận động 54 hộ đầu tư xây dựng có đủ 3 công trình nhà 

tiêu, nhà tắm, bể nước để đạt tối thiểu 70 %  

+ Đầu tư xây dựng 01 bãi rác thải theo chuẩn nông thôn mới. 

2.2.8. Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị - và tiếp cận pháp luật. 

- Yêu cầu tiêu chí:  

+ Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn. 

+ Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. 

+ Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh". 

+ Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên. 

+ Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

+ Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ 

trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã 

hội. 

- Kết quả thực hiện:  

+ Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. 

+ Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên. 

+ Cán bộ, công chức xã: có 21 cán bộ, công chức. 

- Khối lượng cần thực hiện để đạt tiêu chí: 13 công chức cần đào tạo 

chứng chỉ tiếng mông; 01 CB, CC cần bồi dưỡng theo chức năng nhiệm vụ; 01 

CB, CC đào tạọ trung cấp chính trị và phấn đấu Đảng bộ, chính quyền xã đạt 

trong sạch vững mạnh. 

3. Nhu cầu đầu tư: 

 * Tổng kinh phí: 100.347 triệu đồng.  

Trong đó:  

- Ngân sách tỉnh: 82.643  triệu đồng. 

- Vốn các ngành: 11.700 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện và xã, dân góp triệu đồng: 4.484 triệu đồng. 

- Huy động nhân dân đóng góp: 1.520 triệu đồng. 

 * Theo từng tiêu chí: 

 - Giao thông:  27.631,5 triệu đồng. 

- Thủy lợi: 800 triệu đồng. 

 - Trường học: 53.070 triệu đồng. 

 - Cơ sở vật chất văn hóa: 6.345 triệu đồng. 
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 - Môi trường và an toàn thực phẩm:  800 triệu đồng.                                                                                                

IV. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

1. Giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt 

1.1. Tiêu chí số 2- Giao thông 

Cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân tham gia hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động để 

xây dựng giao thông nông thôn và vận động nhân dân tự nguyện thực hiện xây 

dựng làm đường ngõ xóm theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra và dân thụ hưởng” bằng các nguồn xã hội hóa. 

1.2.  Tiêu chí số 5- Trường học 

UBND xã phối hợp các cơ quan, đơn vị và các trường rà soát cơ sở hạ tầng 

và các chỉ tiêu để đạt chuẩn các trường, tuy nhiên để thực hiện tiêu chí này nguồn 

lực chính là sự đầu tư của nhà nước vì vậy đề nghị tỉnh sớm cấp kinh phí để triển 

khai thực hiện đúng tiến độ đạt yêu cầu. 

1.3. Tiêu chí số 6- Cơ sở vật chất nhà văn hóa 

Tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp góp đất đại, cây cối, hóa màu, 

đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa thôn bản. 

1.4. Tiêu chí số 9- Nhà ở dân cư 

UBND xã rà soát các hộ nhà chưa đạt chuân bộ xây dựng tuyên truyền, vận 

động nhân dân tự tu sửa, mở rộng, nâng cấp nhà ở, tự chỉnh trang khuôn viên nhà 

ở của mỗi gia đình phấn đấu mỗi thôn xây mới từ 3 đến 5 nhà. 

Chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền, 

ngày công giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nâng cấp nhà để đạt chuẩn. 

1.5. Tiêu chí số 10 Về Thu nhập: 

Khuyến khích nhân dân trong xã thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, mùa 

vụ, thâm canh tăng vụ phát triển sản xuất. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại 

địa bàn để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đối với các lao động chưa 

có việc làm, giới thiệu và tư vấn để đi xuất khẩu lao động, tư vấn về phát triển sản 

xuất, chăn nuôi, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tạo thêm việc làm, nâng cao thu 

nhập cho người dân. 

1.6. Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo 

Giao cho các đơn vị rà soát đến các hộ trong thôn cụ thể: 

+ Đối với những hộ nghèo có đất, có tư liệu sản xuất, có lao động, chăm chỉ 

làm ăn nhưng vì nuôi đông con đang tuổi học hành hoặc nuôi cha mẹ già yếu thì 

phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho các hộ vay vốn đầu tư 

vào sản xuất như đầu tư vào cây giống hay con giống. 

  + Đối với những hộ nghèo đang trong độ tuổi lao động, tuyên truyền, vận 

động thành viên trong hộ đi xuất khẩu lao động hoặc đi làm tại các công ty trong 

và ngoài tỉnh. 
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  + Hội phụ nữ xã phối hợp với ban xóa đói giảm nghèo của xã tạo điều 

kiện cho hộ nghèo vay quỹ vốn của hội để phát triển sản xuất vươn lên thoát 

nghèo. 

1.7. Tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực thẩm: 

+ Tiếp tục chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các phong trào vệ sinh môi 

trường và cải tạo vườn tạp. 

+ Cho các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và các hộ chăn nuôi ký cam 

kết về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. 

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân tự sắp xếp khuôn viên, căn hộ gon 

gàng ngăn nắp khoa học và nâng cấp, tu sửa các công trình vệ sinh, nước sinh 

hoạt để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. 

+ Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp trên địa bàn xã thực 

hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. 

+ Phân cho các thôn thực hiện vệ sinh các tuyên đường định kỳ một ngày 

hàng tháng cụ thể như sau: Tổ chức khơi thông cống rãnh, đường trục làng từ giáp 

Quang Phúc đến nhà Văn hóa, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khuân viên nhà 

VH và nhà ở của các hộ dân trong thôn. 

- Vận động các thôn phát động trồng hoa dọc hai bên đường làng và đường 

vào các khu dân cư từ 500 m đến 700 m, thời gian hoàn thành vào tháng 11 năm 

2021. 

1.8. Tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 

+ Tiếp tục tạo điều kiện để tất cả cán bộ, công chức tham gia các khóa đào 

tạo ngắn hạn, các lớp đại học, lớp tập huấn theo chuyên đề để nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Tuyên truyền vận động dân để xã đạt chuẩn về tiếp cận Pháp Luật 

+ Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ 

trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã 

hội. 

 2. Các giải pháp trọng tâm để hoàn thành xã NTM 

2.1. Công tác tuyên truyền, vận động 

- Cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền 

vận động để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong xã phấn đấu xây dựng 

NTM. 

- Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, 

sáng kiến kinh nghiệm về XD NTM trên thông tin đại chúng để nhân dân học tập 

làm theo. 

- Phát động phong trào thi đua chung sức XD NTM trong cấp ủy, chính 

quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong xã, 

tạo không khí sôi nổi, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra. 
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- Kịp thời phát hiện và nêu gương các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến 

tiêu biểu để tuyên truyền nhân rộng; quan tâm phát huy vai trò chủ thể, tính tích 

cực của người dân trong xây dựng NTM. 

2.2. Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân 

- Trồng trọt: Phấn đấu thực hiện gieo trồng hết diện tích các cây lương thực  

theo kế hoạch giao trong khung thời vụ cho phép, đẩy mạnh thâm canh tăng năng 

suất, chất lượng và sản lượng. Tập trung phát triển các cây trồng hàng hóa cho 

hiệu quả kinh tế cao... Tích cực ứng dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất 

tiên tiến vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản 

phẩm hàng hóa. Duy trì và phát triển diện tích trồng cây ăn quả (Hồng; ổi; thanh 

long) trên địa bàn xã. Vận động nhân dân sử dụng công nghệ cao trong sản xuất 

như nhà lưới. 

- Chăn nuôi: Tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi 

(đầu tư chuồng trại, mua con giống); làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm. 

- Lâm nghiệp: Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; duy trì tỷ lệ 

tán tre phủ của rừng. phát triển thêm các cây lâm sản ngoài gỗ, dược liệu có giá trị 

kinh tế cao đưới tán rừng. 

- Chế biến lâm sản: Tích cực thành lập các tổ hợp tác, các cơ sở chế biến 

lâm sản trên địa bàn xã để thu mua các sản phẩm lâm sản của nhân dân (gỗ các 

loại). 

2.3. Giải pháp về nguồn vốn và cơ chế huy động 

* Nguồn vốn thực hiện chương trình: 

- Vốn từ ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và địa phương)gồm: 

+ Vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ mục tiêu quốc gia. 

+ Vốn tín dụng (bao gồm tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng thương 

mại). 

- Vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hình thức kinh tế khác. 

- Vốn huy động đóng góp trong cộng đồng dân cư. 

* Cơ chế huy động 

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn: 

+ Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án hỗ 

trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn nông thôn. 

+ Vốn chương trình NTM: Bố trí thực hiện các hạng mục ngoài sự huy 

động xã hội hóa, các công trình đầu tư với số vốn lớn thuộc phần Nhà nước hỗ 

trợ. 

+ Huy động nguồn lực trong nhân dân: Tích cực huy động xã hội hóa của 

các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

2.4. Tiếp tục kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo an 

ninh trật tự nông thôn 
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- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ 

cán bộ của xã. 

- Phát huy vai trò trách nhiệm của công đồng dân cư, các tổ chức chính trị - 

xã hội từ xã xuống thôn bản; coi trọng tính đầu tầu gương mẫu của cán bộ đảng 

viên, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong dân cư. 

- Củng cố an ninh, quốc phòng đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội. 

2.5. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới 

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách nông thôn 

mới, Ban chỉ đạo NTM các xã và Ban phát triển các thôn. 

- Tổ chức tham quan, học hỏi các mô hình nông thôn mới điển hình, tiêu 

biểu cho các cán bộ và thành viên Ban chỉ đạo, ban phát triển thôn thực hiện 

chương trình. 

2.6.  Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc 

Tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo và triển khai thực hiện của các ngành, 

các cấp; vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ 

của UBMTTQ Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể các cấp; phát huy ý thức tự 

nguyện, tự giác của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng, tạo cơ chế quản 

lý đồng bộ để phong trào phát triển bền vững. 

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”; trong đó, huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện phong 

trào, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, nâng cao mức hưởng 

thụ văn hóa của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

2.7. Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn 

Vận động nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm định kỳ 

hàng tuần; xây dựng và sử dụng nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. 

Nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện vệ sinh môi 

trường, xóa bỏ các thủ tục sinh hoạt lạc hậu trước đây bằng các hình thức tuyên 

truyền phù hợp. 

2.8. Giữ gìn an ninh trật tự nông thôn 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

nhất là Luật cư trú, Luật giao thông đường bộ tới quần chúng nhân dân, cán bộ 

công nhân, viên chức, học sinh nhằm nâng cao ý thức chấp hành. 

Bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm hạt nhân duy trì và thúc 

đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên khích lệ, biểu 

dương các điển hình  tiên tiến. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Điều phối NTM huyện 

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch, thực hiện các tiêu 

chí xây dựng NTM. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, BCĐ XD 
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NTM & GNBV xã Bảo Hà triển khai xây dựng NTM năm 2021, tham mưu, tổng 

hợp báo cáo theo quy định. 

2. Các cơ quan chuyên môn huyện 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao phụ trách các tiêu chí XD NTM, chủ động  phối hợp với xã Ban chỉ 

đạo và UBND xã Bảo Hà nghiên cứu đề ra các biện pháp, giải pháp để tổ chức 

thực hiện và hoàn thành các tiêu chí. 

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp cùng các ban, ngành liên quan 

hướng dẫn xã thực hiện các mô hình, dự án sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển 

HTX. Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu tình hình triển khai, thực hiện tiêu 

chí TC3 - Thủy lợi.  

 - Phòng Tài chính - kế hoạch huyện: Cân đối, lồng ghép và tham mưu 

UBND huyện phân bổ nguồn vốn, hướng dẫn xã về thủ tục thanh quyết toán theo 

quy định. Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu tình hình triển khai, thực hiện 

tiêu chí TC13- Tổ chức sản xuất. 

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Phối hợp cùng các ban, ngành liên quan 

tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng phát triển GTNT. 

Theo dõi đánh giá kết quả công tác nhà ở dân cư. Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, 

tham mưu tình hình triển khai, thực hiện nhóm tiêu chí về Xây dựng cơ sở hạ  

tầng kinh tế và xã hội, bao gồm: TC1 - Quy hoạch, TC2 - Giao thông, TC4 - 

Điện, TC7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, TC9 - Nhà ở dân cư. 

 - Phòng Giáo dục & ĐT huyện: Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu tình 

hình triển khai, thực hiện tiêu chí TC 5 - Trường học, TC14 - Giáo dục và đào tạo. 

 - Phòng Văn hóa thông tin huyện: Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu 

tình hình triển khai, thực hiện tiêu chí TC6 - Cơ sở vật chất văn hóa, TC8 -  

Thông tin và truyền thông, TC16 - Văn hóa. 

 - Chi cục Thống kê huyện: Phối hợp hướng dẫn xã điều tra, theo dõi và tính 

thu nhập bình quân đầu người/năm, phụ trách TC10 - Thu nhập. 

 - Phòng Lao động TB&XH huyện: Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu 

tình hình triển khai, thực hiện tiêu chí TC11 - Hộ nghèo và TC12 - Lao động có 

việc làm. 

 - Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu tình hình 

triển khai, thực hiện tiêu chí 15 - Y tế. 

 - Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện: Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, 

tham mưu tình hình triển khai, thực hiện tiêu chí TC17- Môi trường và an toàn 

thực phẩm. 

 - Phòng Nội vụ phối hợp: Tham mưu UBND huyện tổ chức sắp xếp, đào 

tạo cho cán bộ chưa đạt chuẩn. Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu tình hình 

triển khai, thực hiện tiêu chí TC18- Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp 

luật.  
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- Công an huyện phối hợp với BCH Quân sự huyện: Chủ trì hướng dẫn, 

đôn đốc, tham mưu tình hình triển khai, thực hiện tiêu chí  TC19- Quốc phòng và 

An ninh. 

3. Đề nghị UBMTTQ VN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện tích cực tham gia triển khai và 

thực hiện kế hoạch: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân 

đoàn kết, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động sản xuất, tham gia đóng 

góp tiền của, hiến đất xây dựng NTM; xây dựng các mô hình điểm về phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn, tham gia xây dựng Đảng, 

chính quyền để tuyên truyền, vận động nhân dân học tập làm theo. 

 4.  BCĐ NTM và GNBV, HĐND, UBND xã Bảo Hà. 

 - Tập trung chỉ đạo, đầu tư nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2021, rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch chi tiết, có các giải pháp cụ 

thể thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành.  

- HĐND xã ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu chi tiết cho từng thôn thực 

hiện XDNTM và GNBV; giám sát công tác triển khai, thực hiện. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG XD NTM trên địa 

bàn xã và phân công chi tiết các nội dung công việc hoàn thành theo tháng, quý, 

năm giao trách nhiệm cụ thể cho từng Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của xã, 

cán bộ, công chức, chuyên trách và không chuyên trách, cán bộ thôn bản trong 

thực hiện XDNTM, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM và xã NTM nâng cao năm 

2021. 

- Tích cực vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa XD NTM, thi đua lao 

động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an 

toàn xã hội. 

Trên đây là kế hoạch xây dựng xã Bảo Hà đạt chuẩn NTM năm 2021./.  
 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- BCĐ XDNTM &GNBV huyện; 

- Chủ tịch và các PCT. UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- BCĐ NTM&GNBV xã Bảo Hà; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hà 
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