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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới huyện Bảo Yên năm 2021
Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của
UBND tỉnh Lào Cai, về việc ban hành Quy định về bộ tiêu chí xã nông thôn mới
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày
11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn
mới nâng cao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1076/QĐUBND ngày 14/4/2016 về việc ban hành quy định về Bộ tiêu chí, trình tự, thủ
tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu
mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020. Để đẩy nhanh tiến độ
triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện, UBND huyện Bảo Yên xây dựng Kế hoạch thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm
2021 là căn cứ để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các xã tổ chức thực hiện;
phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và nhân dân nhằm huy động sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện đồng
bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu
Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã tập trung chỉ đạo thực
hiện, tạo bước chuyển biến căn bản trong thực hiện Chương trình xây dựng nông
thôn mới trong năm 2021. Triển khai đồng bộ các giải pháp, lồng ghép có hiệu
quả các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
II. Nhiệm vụ
1. Nhiệm vụ chung
- Tiếp tục duy trì 07 xã hoàn thành nông thôn mới (Nghĩa Đô, Yên Sơn,
Việt Tiến, Lương Sơn, Tân Dương, Minh Tân, Xuân Thượng).
- Xã Vĩnh Yên, xã Bảo Hà đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã Nghĩa Đô
phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.
- Năm 2021 các xã đăng ký hoàn thành từ 2 - 3 tiêu chí
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- Phấn đấu hoàn thành bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là: 16,5 tiêu chí.
- Số xã đạt 19 tiêu chí: 09 xã (Yên Sơn, Việt Tiến, Tân Dương, Lương Sơn,
Nghĩa Đô, Minh Tân, Vĩnh Yên, Xuân Thượng, Bảo Hà).
- Số xã đạt từ 13 - 15 tiêu chí: 05 xã (Điện Quan, Phúc Khánh, Xuân Hòa,
Cam Cọn, Kim Sơn).
- Số xã đạt 12 tiêu chí: 02 xã (Tân Tiến, Thượng Hà).
- Đối với xã hoàn thành NTM đăng ký hoàn thành 1 thôn Kiểu mẫu năm
2021.
- Đối với xã chưa hoàn thành NTM đăng ký hoàn thành 1 thôn Nông thôn
mới năm 2021.
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm các phong trào thi đua:
+ Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.
+ Xây dựng đường GTNT gắn với duy tu bảo dưỡng.
+ Thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, nhà cửa, đường làng, ngõ xóm
xanh - sạch - đẹp.
+ Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc.
+ Xây dựng Đường hoa nông thôn mới.
+ Giữ gìn an ninh trật tự xã hội nông thôn.
+ Xây dựng mô hình Nhà sạch - Vườn đẹp
+ Toàn dân góp công hiến kế xây dựng nông thôn mới.
- Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư và tăng cường công tác chỉ đạo đối
với các xã Bảo Hà, Vĩnh Yên dự kiến hoàn thành xã NTM và xã Nghĩa Đô hoàn
thành xã NTM nâng cao.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Quy hoạch
Tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch và phấn đấu năm 2021 hoàn
thành 1 xã (Phúc Khách) lũy kế trên toàn huyện có 16/16 xã đạt tiêu chí.
2.2. Giao thông
Tiến hành duy tu bảo dưỡng tất cả các công trình đường GTNT hiện có từ
nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hằng năm, nhằm đảm bảo độ bền vững các
công trình GTNT sau đầu tư.
Năm 2021 hoàn thành 3 xã (Vĩnh Yên, Thượng Hà, Bảo Hà), lũy kế trên
toàn huyện có 15/16 xã đạt tiêu chí.
2.3. Thủy lợi
Tiến hành duy tu bảo dưỡng tất cả các công trình thuỷ lợi hiện có từ nguồn
kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí nhằm đảm bảo duy trì hệ thống thủy lợi cơ bản đáp
ứng yêu cầu sản xuất. Duy trì 16/16 xã đạt tiêu chí.
2.4. Điện
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Thường xuyên tuyên truyền các hộ dân chủ động khắc phục thay thế hệ
thống cột, dây điện kém an toàn để đảm bảo sử dụng.
Hoàn thành 2 xã (Thượng Hà, Vĩnh Yên), lũy kế trên toàn huyện 16/16 xã
đạt tiêu chí.
2.5. Trường học
Hoàn thành 1 xã (Bảo Hà) lũy kế trên toàn huyện có 10/16 xã đạt tiêu chí.
2.6. Cơ sở vật chất văn hóa
Hoàn thành 5 xã (Vĩnh Yên, Điện Quan, Phúc Khánh, Bảo Hà, Kim Sơn)
lũy kế trên toàn huyện có 12/16 xã đạt tiêu chí.
2.7. Cơ sở hạ tầng thương mại
Xây mới 01 chợ nông thôn (chợ Tân Tiến), nâng cấp 01 chợ nông thôn
(chợ Bảo Hà) lũy kế trên toàn huyện có 15/16 xã đạt tiêu chí.
2.8. Thông tin và truyền thông
Nâng cấp, cải tạo các điểm phục vụ bưu chính viễn thông, mạng lưới cung
cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông hiện có trên địa bàn. Duy trì 16/16 xã đạt tiêu
chí
2.9. Nhà ở dân cư
Thực hiện phương châm phát huy nội lực là chính, vận động nhân dân gia
cố, sửa chữa, làm mới nhà, nhất là các hộ gia đình có nhà tạm, nhà dột nát trên
địa bàn và nâng cấp nhà ở dân cư tại các xã.
Hoàn thành 3 xã (Xuân Hòa, Bảo Hà, Cam Cọn) lũy kế có 14/16 xã đạt
tiêu chí.
2.10. Thu nhập
Triển khai thực hiện một số dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thực
hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn hỗ trợ của trung
ương, của tỉnh... Tiếp tục vận động nhân dân tham gia sản xuất, nhất là sản xuất
tăng vụ kết hợp với phát triển chăn nuôi, đẩy mạnh kinh tế hộ gia đình để tăng
thu nhập, góp phần đảm bảo cuộc sống từng bước thoát nghèo.
Hoàn thành 1 xã (Bảo Hà). Lũy kế có 9/16 xã đạt tiêu chí.
2.11. Hộ nghèo
Triển khai thực hiện các chương trình dự án như cho vay ưu đãi đối với
hộ nghèo để sản xuất, đầu tư về giống, vật tư cho các hộ tham gia sản xuất phát
triển chăn nuôi, trồng trọt.
Hoàn thành 1 xã (Bảo Hà), lũy kế có 11/16 xã đạt tiêu chí.
2.12. Lao động có việc làm
Tiếp tục duy trì tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90% và duy
trì 16/16 xã đạt tiêu chí.
2.13. Tổ chức sản xuất
Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích đẩy mạnh
việc hình thành các hợp tác xã, trang trại; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào
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nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng mô hình sản xuất phù hợp, thiết thực với
từng địa phương; phải gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; có định
hướng tới thị trường. Đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động
nông thôn, tăng cường công tác khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, quản lý
giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp.
Hoàn thành 1 xã (Tân Tiến). Lũy kế có 15/16 xã đạt tiêu chí.
2.14. Giáo dục và đào tạo
Duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên THPT;
phổ cập giáo dục THCS. Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tại các xã.
Hoàn thành 1 xã (Tân Tiến). Lũy kế có 15/16 xã đạt tiêu chí.
2.15. Y tế
Tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí. Tỷ lệ người dân tham gia đóng Bảo
hiểm y tế đạt 99,5%, duy trì 16/16 xã đạt tiêu chí.
2.16. Văn hóa
Triển khai phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm
2021 đi vào chiều sâu, thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất và
số lượng trong phong trào xây dựng “ Gia đình văn hoá”, “ Làng, Bản văn hoá”.
Duy trì 16/16 xã đạt tiêu chí.
2.17. Môi trường và an toàn thực phẩm
Tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn;
xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; thay đổi thói quen, tập tục lạc hậu,...
xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình cấp nước tập trung; hỗ trợ làm bể
Biogas; xây dựng điểm thu gom rác thải; xây dựng bãi tập kết rác thải; xây dựng
khu nghĩa trang theo quy hoạch.
Hoàn thành 3 xã (Vĩnh Yên, Bảo Hà, Cam Cọn), lũy kế có 11/16 xã đạt
tiêu chí.
2.18. Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật
Thực hiện giải quyết nghỉ chế độ và luân chuyển điều động, đào tạo, bồi
dưỡng cho cán bộ công chức xã theo từng đối tượng.
Hoàn thành 4 xã (Điện Quan, Xuân Hòa, Bảo Hà, Cam Cọn), lũy kế có
12/16 xã đạt tiêu chí.
2.19. Quốc phòng và an ninh
Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân và giữ gìn an
ninh trật tự nông thôn tại các xã, toàn huyện có 14/16 xã đạt tiêu chí.
III. Giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn
mới năm 2021
1. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm quản lý, điều hành của BCĐ, các cơ
quan chuyên môn và cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả Chương
trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng về hình thức tuyên truyền,
thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức, tập trung tuyên truyền đối
4

thoại, phổ biến về cơ chế chính sách mới; tuyên truyền các mô hình tiêu biểu
trong các lĩnh vực, các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa,
phương pháp, cách làm hay, nhân rộng các mô hình điển hình khích lệ các xã,
nhằm thu hút sự tham gia của người dân, tích cực huy động đóng góp tiền, công
sức, hiến đất đai và phát huy sáng tạo của người dân địa phương trong xây dựng
nông thôn mới.
3. Tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh
vực theo 19 tiêu chí, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng
sản xuất hàng hóa, chú trọng việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm gia
tăng giá trị, phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm,
phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập
cho nông dân.
Quan tâm tổ chức sản xuất, thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả của tổ
hợp tác, HTX. Tổ hợp tác, HTX làm đầu mối trong liên kết với các doanh
nghiệp để gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.
4. Tiếp tục đầu tư, củng cố cơ sở hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng
giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường; an ninh trật tự xã hội; củng cố hệ thống chính
trị đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn nông thôn mới.
5. Tăng cường các hoạt động văn hóa - xã hội, xây dựng đầy đủ các quy
ước, hương ước trong tất cả các xã, có giải pháp tăng cường thiết chế văn hóa,
nhất là ở cấp thôn. Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, xã, gia đình văn hóa.
6. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách
trong xây dựng nông thôn mới; nhất là việc thực thi dân chủ, giám sát cộng
đồng, thực hiện đúng nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
7. Tiếp tục bồi dưỡng cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới cho các
xã, bồi dưỡng thêm kiến thức, phương pháp cho đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy
vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, gương mẫu đi đầu
của cán bộ Đảng viên; tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy
tín trong cộng đồng.
8. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, lồng ghép hiệu quả các chương trình,
dự án; quan tâm xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất tập trung, đẩy mạnh xóa đói
giảm nghèo và giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ nhiệm vụ được được giao các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn
thể, UBND các xã, cụ thể hoá các nội dung thuộc phạm vi quản lý để triển khai
thực hiện; BCĐ các xã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết nhiệm vụ
từng tháng, quý để tổ chức thực hiện chương trình trên địa bàn. Định kỳ báo cáo
tiến độ thực hiện về Văn phòng Điều phối NTM huyện để tổng hợp báo cáo TT.
Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện.
2. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ các xã, thôn tăng
cường công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát tiến độ thực hiện chương trình xây
dựng nông thôn mới ở cơ sở; giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
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trong quá trình tổ chức triển khai, đồng thời phản ánh về BCĐ huyện để có biện
pháp giải quyết kịp thời.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối, báo cáo, đề xuất các nguồn vốn để
thực hiện kế hoạch theo danh mục đầu tư để đạt được tiêu chí NTM.
4. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Xây dựng một số mô hình sản xuất nông
nghiệp hàng hóa, xây dựng nhãn hiệu tập thể, sản phẩm OCOP, gắn sản xuất với
tiêu thụ sản phẩm một số mặt hàng là thế mạnh của huyện. Xây dựng điểm về
hình thức tổ chức liên kết sản xuất, hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất, phát triển
ngành nghề tại các xã.
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và
tổng hợp, báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện với Thường trực Huyện
ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và GNBV huyện.
5. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và
kế hoạch của cơ quan, đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng
trên địa bàn toàn huyện.
6. UBND các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí và
thôn đăng ký hoàn thành năm 2021. Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ,
công chức, viên chức và toàn thể nhân dân tích cực tham gia Chương trình xây
dựng nông thôn mới theo các phong trào thi đua tỉnh, huyện phát động.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông
thôn mới huyện Bảo Yên năm 2021./.
Nơi nhận:
- BCĐ NTM tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch và các PCT huyện;
- TV BCĐ NTM và GNBV huyện;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Các CQ: TC-KH, NN&PTNT, KT-HT,
TNMT, GDĐT, Nội vụ, LĐTBXH,
TT Y tế, VHTT;
- Các CQ liên quan trên địa bàn;
- BCĐ NTM các xã;
- Lưu: VT, NTM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên
Tỉnh Lào Cai
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