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Kính gửi:  

- Ban chỉ đạo CT XD NTM&GNBV tỉnh Lào Cai; 
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lào Cai. 

 

Thực hiện Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND 

tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của UBND tỉnh Lào Cai. UBND huyện Bảo Yên báo cáo tình hình 

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, phương hướng 
nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI   

1. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý 

Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các xã, các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo các 

cơ quan của huyện được phân công giúp đỡ các xã tích cực thực hiện các nội dung 
theo kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với xã Bảo Hà, Vĩnh Yên đăng ký hoàn thành xã 

nông thôn mới và xã Nghĩa Đô hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2021. 

UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chương trình1 và 
xây dựng các báo cáo 2, ban hành các Quyết định giao chỉ tiêu, thành lập tổ xây 

dựng đề án, phân bổ nguồn quỹ XD NTM năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới...3  

                                                                 
1 Công văn đôn đốc tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM năm 2021, đôn đốc ủng hộ 

Quỹ xây dựng NTM năm 2021, đăng ký tham gia Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong XD NTM giai 

đoạn 2021-2025 tỉnh Lào Cai,  đánh giá phân loại đơn vị hành chính cấp huyện tiêu chí c thuộc tiêu chuẩn 4 về 

NTM, hướng dẫn đánh giá tiêu chí Thu nhập đối với thôn NTM, thôn kiểu mẫu năm 2021 
2 Báo cáo đánh giá thực hiện XD NTM đối với các xã đã hoàn thành giai đoạn 2011 - 2020, báo cáo kết quả thực 

hiện hai Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020... 
3 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện xây dựng NTM năm 2021; Quyết định thành lập Tổ xây 

dựng Đề án; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo XD NTM &GNBV huyện giai đoạn 2021 - 

2025; Quyết định thành lập tổ rà soát, đánh giá thực hiện XD NTM đối với các xã đã hoàn thành giai đoạn 2011 

- 2020; Quyết định phân bổ 4 đợt từ nguồn Quỹ ủng hộ xây dựng nông thôn mới của huyện cho các xã thực hiện. 
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Xây dựng các Kế hoạch thực hiện năm 20214. Văn phòng điều phối nông 
thôn mới huyện phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM và GNBV các xã 

nhận xét, đánh giá lãnh đạo huyện giúp đỡ xã, thôn XD NTM năm 2021. 

Huyện đã xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 
- 2025, hiện đang đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án làm căn cứ triển 

khai thực hiện. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

Tuyên truyền nội dung các Quyết định của UBND tỉnh thực hiện 

Chương trình MTQG XD NTM5 tại các cuộc họp BCĐ, các cuộc họp tại các xã, 
phổ biến nội dung trong các cuộc họp thôn để Nhân dân biết và thực hiện. 

Trung tâm văn hóa thể thao truyền thông, cổng thông tin điện tử huyện 

tiếp tục duy trì chuyên mục, tăng cường viết tin, bài,... phản ánh quá trình xây 
dựng nông thôn mới, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những cách 

làm hay, sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan truyền thông chủ động xây 
dựng kế hoạch tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức, biện 
pháp cụ thể, thiết thực, sâu rộng tạo không khí thi đua sôi nổi. 

Công tác tuyên truyền được Ban Chỉ đạo huyện, xã quan tâm, chú trọng, 

coi đó là nhiệm vụ cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay các đóng góp, 
ủng hộ cho Chương trình được Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực bằng 

cả vật chất lẫn tinh thần. 

*/ Năm 2021, tổng số đóng góp, ủng hộ quy ra tiền: 18.976,5 triệu đồng 

Trong đó:  

- Tiền mặt: 2.820,7 triệu đồng. 

- Hiện vật, đất, công lao động quy đổi ra tiền: 16.155,8 triệu đồng (diện 

tích hiến đất 116.560,0 m2; Ngày công lao động 41.311,0 công; Cây cối, hoa 
màu; Vật liệu xây dựng cát, sỏi, xi măng...). 

                                                                 

4 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 

2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Yên năm 2021; 

Kế hoạch xây dựng xã Bảo Hà đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch xây dựng xã Vĩnh Yên đạt 

chuẩn xã nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch xây dựng xã Nghĩa Đô đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 

2021; Kế hoạch xây dựng hoàn thành các tiêu chí chưa đạt đối với các xã đã  đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-

2020 trên địa bàn huyện Bảo Yên; Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 và để việc đánh giá, nhận xét nghiêm túc, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các 

đồng chí lãnh đạo huyện được phân công giúp đỡ xã, thôn xây dựng nông thôn mới năm 2021. 
5 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/QĐ-UBND 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 
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2. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV, 
xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 

BCĐ để giúp đỡ các xã, thôn thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới. 

Lãnh đạo các sở ngành được tỉnh giao nhiệm vụ giúp đỡ các xã trên địa 
bàn huyện đã tích cực, chủ động xuống xã nắm bắt tình hình, lựa chọn các tiêu 

chí hoàn thành trong năm đối với xã được giúp đỡ, đồng thời xây dựng kế hoạch 
giúp đỡ xã theo từng quý sát với tình hình thực tế tại địa phương. 

3. Ban hành các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện  

BCĐ xây dựng NTM và GNBV huyện đã ban hành 10 Quyết định, 8 Kế 
hoạch, 35 Công văn, 71 báo cáo để đôn đốc các xã, các cơ quan; lãnh đạo các cơ 

quan tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Bên cạnh 
đó, các phòng ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí đã tham mưu cho UBND 

huyện ban hành các văn bản hướng dẫn các xã trong việc thực hiện XD NTM. 

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ thực hiện 
Chương trình 

Huyện phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh tổ chức tập huấn 

triển khai “Hệ thống thông tin quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Lào Cai”, thành phần gồm lãnh đạo UBND các xã và công 

chức phụ trách nông thôn mới các xã (2 người/xã). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Đạt 15/16 xã. (Xã Phúc Khánh 
phải điều chỉnh quy hoạch do mới sáp nhập). 

2. Chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn 

 Dự kiến kế hoạch năm 2021 tổng số 56 tuyến/ 123,77km 

 Trong đó: Đường BTXM: 49 tuyến/101,57 km; Đường mở mới + rải cấp 
phối: 7 tuyến/ 22,2 km 

Căn cứ Quyết định số 3592/UBND-TH ngày 8/10/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các huyện, thị xã 
trong đó, UBND tỉnh mới giao danh mục xây dựng đường GTNTcho 02 xã Bảo 

Hà và Vĩnh Yên, với tổng số 20,02 km. 02 xã trên đã triển khai xây dựng được 
3,5km đường BTXM và 2km rải cấp phối. 

3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân 

3.1. Trồng trọt 

  Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 80 triệu đồng/ha, đạt 100% KH, 

tăng 6,7% so CK (tăng 5 triệu đồng/ha). Tổng sản lượng lương thực ước đạt 
46.167 tấn/44.472 tấn, đạt 103,3% KH; tăng 1,5% so CK.    
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 - Sản xuất vụ Đông 2020: Tổng diện tích thực hiện: 1.701/1.640 ha, đạt 
103,7% KH. Giá trị bình quân thu nhập 85,5 triệu đồng/ha. 

  - Sản xuất vụ Đông 2021: Diện tích gieo trồng 414/410ha, đạt 101 %KH. 

 3.2. Các cây trồng chủ lực 

  - Cây chè: Tổng diện tích chè kinh doanh 559/786 ha. Thu mua chè búp 
tươi đạt 4.080/4.628 tấn, đạt 88,4% KH tỉnh, huyện giao. 

 - Cây hồng không hạt: Tổng diện tích 250ha (giảm 159,5ha). Hiện cây 

đang sinh trưởng phát triển tốt.  

 - Cây quế: Năm 2021, tổng diện tích quế 23.025 ha. Trong đó, trồng mới 
năm 2021 đạt 1.825 ha. Diện tích quế trên 4 tuổi bắt đầu cho tỉa thưa lá, cành 

9.805 ha, thu hoạch vỏ: 8.650 ha, diện tích quế dưới 4 tuổi: 4.570 ha. Giá thu 
mua cành lá: 2.200 đồng/kg, Vỏ quế khô: 55.000 đồng/kg). 

 - Cây dâu tằm: Tổng diện tích hiện còn 108 ha/12 xã, tập trung chủ yếu 

tại các xã Nghĩa Đô, Kim Sơn, Cam Cọn, Việt Tiến.  

 - Cây sả: Diện tích còn lại 25 ha (Xuân Thượng 13ha, Vĩnh Yên 3ha) 

 - Cây chanh leo: Diện tích 29 ha (tại các xã Vĩnh Yên, Phúc Khánh, Kim Sơn). 

 - Đàn trâu: Duy trì, phát triển đàn trâu và xây dựng thương hiệu Trâu Bảo 

Yên với tổng đàn 11.500 con. 

 - Gà đồi: Đạt trên 770.000 con, hiện đang phát triển vùng chăn nuôi tập 
trung theo phương thức trang trại, sử dụng giống tốt, đảm bảo vệ sinh môi 

trường và an toàn dịch bệnh.  

 - Vịt bầu Nghĩa Đô: Đạt trên 80.000 con tại các xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, 
Tân Tiến, Tân Dương, Xuân Hòa, …  

 3.3. Lâm nghiệp   

 Diện tích trồng rừng năm 2021 đạt 2.218,24/2.000 ha, đạt 110,9% KH, 
tăng 13,1% so CK. Trong đó: trồng rừng sản xuất 1.656,7ha; trồng lại rừng 

501,5ha; trồng rừng phòng hộ thay thế chuyển đổi mục đích sử dụng 60 ha.  

 Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, khai thác lâm sản, 
phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy rừng; 

kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử lý 14 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tỷ lệ tán 
che phủ rừng đạt 61%.  

 3.4. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Trong tháng 10/2021, 

huyện trình hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá dự thi sản phẩm OCOP cấp tỉnh 
năm 2021 cho 10 sản phẩm: Bánh gai Bảo Hà, Vịt Bầu Nghĩa Đô, Thịt trâu sấy 

Bảo Yên, Bì trâu muối, Chuối ngự Hồng Cam, Viên hoàn tía tô - mật ong, Viên 
hoàn khôi nhung - mật ong, Trà túi lọc tía tô, Trà túi lọc hương quế, Trà túi lọc 

hương hoa nhài. Hiện tại đang chờ Hội đồng OCOP tỉnh Lào Cai phê duyệt hồ 
sơ đăng ký để tiến hành đánh giá, xếp hạng sản phẩm. 
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 3.5. Kinh tế tập thể: Đến hết năm 2021, toàn huyện có 25 HTX hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp (tăng 7 HTX so với 2020). Trong đó, thành lập mới 

7 HTX nông nghiệp (tăng 01 HTX) hoạt động theo đúng Luật HTX 2012; giải 
thể 3 HTX hoạt động kém hiệu quả. 

 Các HTX đi vào hoạt động có hiệu quả mang lại thu nhập cao cho thành 

viên, bước đầu hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
như HTX Nông nghiệp và dịch vụ Tiến Đạt, HTX Nông nghiệp Hoàng Hà, HTX 

Duy phong liên kết với người dân trồng dâu, nuôi tằm; HTX Hòa Hợp Nhất liên 
kết trồng Hồng không hạt Bảo Hà góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa tạo ra 

các sản phẩm có chất lượng, uy tín trên thị trường. 

 4. Giảm nghèo và an sinh xã hội 

  4.1. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm  

 Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50,2%; giải quyết việc làm mới cho 

1.568/1.750 lao động có việc làm mới, đạt 89,6% kế hoạch.  

 Triển khai cho vay từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo Nghị 
định 61/2015/NĐ-CP cho 190 hộ vay vốn với tổng số tiền 9.126 triệu đồng (từ 

nguồn vốn NS huyện chuyển sang NHCSXH cho vay). 

 4.2. Trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

  - Toàn huyện hiện có 426 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: 
Trong đó có 61 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 365 tuyên truyền viên cấp xã, 

thị trấn. 

 - Năm 2021, đã cấp phát 204 bộ tài liệu phổ biến pháp luật cho 17 xã, thị 
trấn: 119 cuốn sách luật; 34 cuốn hỏi đáp về tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống; 34 cuốn hỏi đáp tìm hiểu quy định pháp luật về bầu cử Đại biểu QH và 
Đại biểu HĐND các cấp; 17 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê 

đối với Phòng Tư pháp và UBND cấp xã và đề cương phổ biến pháp luật. 

 - UBND các xã, thị trấn chỉ đạo việc triển khai tuyên truyền phổ biến, 
giáo dục pháp luật tại các thôn, bản, tổ dân phố theo Kế hoạch số 179/KH-

UBND ngày 18/9/2020 và Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 17/02/2021 của 
UBND huyện về phổ biến pháp luật. Tổ chức 119 buổi tuyên truyền với 2.304 

lượt người tham gia.  

 Thông qua các đợt truyền thông, hoạt động trợ giúp pháp lý tạo điều kiện 
cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số và Nhân dân sinh sống tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK hiểu biết thêm về pháp luật và chính 
sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. 

 4.3. Kết quả giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo: Năm 2020 trên địa bàn 

huyện còn 2.076 hộ nghèo tương đương với tỷ lệ 9,83% và 2.119 hộ cận nghèo 
tương đương với tỷ lệ 10,04%. 

 4.3.1. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg của Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa 
chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020:  
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 - Kế hoạch giảm số hộ nghèo năm 2021 là 851 hộ tương đương với tỷ lệ 
giảm 4,0%. Tỷ lệ giảm nghèo chung toàn huyện năm 2021 là 3,08% tương 

đương giảm 648 hộ, đạt 77,11%KH. Số hộ nghèo còn lại 1.428 hộ, tỷ lệ 6,75%. 
(Tỷ lệ giảm nghèo KV nông thôn năm 2021 là 647 hộ, tương đương tỷ lệ giảm 

3,49%, đạt 76,29% kế hoạch năm). 

 - Kế hoạch giảm số hộ cận nghèo năm 2021 là 639 hộ tương đương với tỷ 
lệ giảm 3,0%. Tỷ lệ giảm cận nghèo năm 2021 là 2,22% tương đương giảm 470 

hộ, đạt 74%KH. Số hộ cận nghèo còn lại 1.649 hộ, tỷ lệ 7,79%. (Tỷ lệ giảm cận 
nghèo KV nông thôn năm 2021 là 468 hộ, tương đương tỷ lệ giảm 2,53%, đạt 

74,11% kế hoạch năm). 

 * Nguyên nhân chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo không đạt kế hoạch: 

 - Do ảnh hưởng của dịch bệnh (dịch Covid -19, dịch tả lợn Châu Phi...), 
thiên tai... làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và  thu nhập của người dân. 

 - Hộ nghèo năm 2021 còn lại chủ yếu là những hộ có mức thu nhập bình 
quân đầu người rất thấp, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống vùng khó 
khăn, hội tụ các điều kiện khó có khả năng thoát nghèo (thiếu vốn, thiếu đất sản 

xuất, thiếu lao động, hộ có người già và trẻ em…). 

 4.3.2. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo theo chuẩn nghèo tại 
Nghị định số 07/2021/NĐ-CP về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 

2021-2025: 

 - Số hộ nghèo theo kết quả rà soát năm 2021: 4.286 hộ, tỷ lệ 20,26%. 

 - Số hộ cận nghèo theo kết quả rà soát năm 2021: 3.527 hộ, tỷ lệ 16,67%. 

5. Phát triển giáo dục ở nông thôn 

Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục huyện Bảo Yên tiếp tục bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; trước tình hình đó, ngành giáo dục đã kịp thời 
tham mưu cho UBND huyện đưa ra các phương án ứng phó; chỉ đạo, hướng dẫn 

phù hợp để vừa đảm bảo an toàn, vừa thực hiện kế hoạch năm học. Tổ chức 
thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 và Khai giảng năm học 

2021 – 2022 đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.  

Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu học tập 
của nhân dân. Chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, tập trung giảm, gộp điểm trường, giảm 
lớp, giảm học sinh ở điểm trường lẻ, tăng số học sinh ở trường chính, tăng số 

học sinh/lớp để tập trung đầu tư; gắn việc sắp xếp trường, lớp với thực hiện tinh 
giản biên chế, đáp ứng tốt nhu cầu học học tập của nhân dân, nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện.  

Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục duy trì bền vững ở 100% xã, thị trấn, 
Có 17/17 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ 5 tuổi và PCGD tiểu 

học đúng độ tuổi mức độ 3; 11/17 xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, 06/17 
xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. Mở được 06 lớp xóa mù chữ với 

tổng số 123 học viên tham gia (tăng 23 học viên kế hoạch); tỷ lệ huy động trẻ 5 
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tuổi đi học mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6-14 tuổi ra lớp đạt 99,7%, đạt 
100% KH; mở 06 lớp xóa mù chữ cho 123 học viên, đạt 123% KH giao. Đến 

nay có 43/71 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 60,3%. 

6. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân 

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt theo chi 
đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh với nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt; 

công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 được các cơ quan, đơn 
vị, địa phương nghiêm túc thực hiện.  

- Tính đến thời điểm hiện nay, qua nhiều đợt dịch bùng phát, huyện Bảo 
Yên vẫn kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh. Từ đợt dịch thứ 4 (ngày 
27/4/2021) đến thời điểm báo cáo trên địa bàn huyện có 17 trường hợp F0, trong 

đó có 01 ca phát hiện trong cộng đồng; 280 trường hợp F1, 2.756 trường hợp 
F2; người về từ vùng dịch trong nước: 1.100 người. Đã tổ chức cách ly cho tổng 

số: 3.741 người. 

- Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19: Tổng số người được tiêm trong 
chiến dịch đợt 1, 2: 45.647 người lũy kế 59.392 mũi, Trong đó: Mũi 1: 

45.758/55.210 đạt 82,8%. Mũi 2: 13.634 /55210 mũi. 

- Cử cán bộ tham gia đoàn công tác tình nguyện phòng chống dịch Covid- 
19, theo kế hoạch của Sở Y tế: Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai 

tổng số cán bộ tham gia hỗ trợ 10 y, bác sỹ.  

Công tác khám chữa bệnh, triển khai các chương trình y tế, dân số: thực 

hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện, đáp 
ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Triển khai Tháng hành động vệ sinh 
an toàn thực phẩm. 

7. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn 
(Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc) 

Việc xây dựng nếp sống mới, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của 

dân tộc luôn được chỉ đạo quyết liệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” đi vào thực tiễn, tạo sự chuyển biến sâu rộng, hiệu quả. Nhận thức 

của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn 
hóa trong đời sống xã hội, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa 

được nâng lên, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ, 
tham gia của đông đảo Nhân dân. Việc xây dựng nếp sống văn hóa trong cá nhân, 
gia đình và cộng đồng dân cư có nhiều chuyển biến tích cực, người dân nhiệt tình 

hưởng ứng tham gia xây dựng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn 
minh, khơi dậy lòng nhân ái, ý thức đoàn kết cộng đồng và tinh thần tự quản trong 

từng khu dân cư. Song hành với việc xây dựng nếp sống văn minh là việc phát 
huy bảo tồn và lưu giữ các lễ hội truyền thống, qua đó làm cho phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thúc đẩy ý thức tham 
gia tự giác của các tầng lớp nhân dân. Năm 2021 xây dựng và nâng cấp sửa chữa 

được 10 nhà văn hóa thôn (xây dựng mới 6 nhà, sửa chữa nâng cấp 04 nhà). 
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8. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải 
thiện môi trường tại các làng nghề 

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn đã được người dân tích cực thực 

hiện. Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua làm vệ sinh 
môi trường nông thôn. Các xã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phong 

trào thi đua, trong đó xác định rõ các tiêu chí như nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi 
gia súc hợp vệ sinh, nhà sạch, vườn đẹp, ký giao ước giữa các thôn, bản với các 

tổ chức chính trị trên địa bàn xã, phổ biến nội dung phong trào thi đua đến các 
hộ gia đình và nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục làm nhà vệ 

sinh gia đình, chuồng trại gia súc, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ 
xóm xanh - sạch - đẹp, nhiều công trình vệ sinh được hoàn thiện, nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng 
cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn. 

Kết quả thực hiện cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn năm 2021: 

- Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh: 795 nhà  

- Chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh: 105 chuồng  

- Mô hình nhà sạch, vườn đẹp: 43 mô hình  

- Xây dựng hố rác: 653 hố 

- Xây dựng đường hoa nông thôn: 8,15km 

- Xây dựng đường thắp sáng làng quê: 28,55km 

Ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn đã 

chuyển biến tích cực. 

9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính 
quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện 

và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng 
cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân 

Tham mưu ban hành các kế hoạch về công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn 

bản QPPL; kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của cơ quan; kế hoạch công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2021; kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật huyện; kế hoạch triển khai Ngày pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kế hoạch Phổ biến pháp luật,… triển khai củng 
cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức đợt cao 
điểm phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Văn bản tổ chức triển khai 
thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật. 

- Kiểm tra tính pháp lý của 25 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
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- Kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
đưa vào Trường Giáo dưỡng: 02 hồ sơ 

- Cấp phát tài liệu phổ biến pháp luật cho các xã, thị trấn (119 cuốn sách 

luật; 221 cuốn tài liệu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở; tìm 
hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; Hoàn thiện khung pháp lý trong 

phòng, chống dịch Covd19 tại Việt Nam; 34 cuốn hỏi đáp về tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống; 34 cuốn hỏi đáp tìm hiểu quy định pháp luật về bầu cử 

Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 17 cuốn sổ tay 
hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê và đề cương phổ biến pháp luật). 

10. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn 

Tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, không 

xảy ra các hoạt động phá hoại, chống đối Đảng, chính quyền; không xảy ra các 
vụ việc nghiêm trọng. 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chấp 
hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, 
các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ, chính quyền địa 

phương về công tác an ninh. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng về xây 
dựng phong trào, sự điều hành của chính quyền, củng cố kiện toàn và duy trì có 

hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào ở huyện và cấp xã.  

11. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, 
đánh giá thực hiện Chương trình 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc cấp uỷ, chính quyền địa 
phương thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ kiểm tra 
công tác tuyên truyền; Các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường kiểm tra 

nội dung làm đường giao thông nông thôn, chương trình vệ sinh môi trường 
nông thôn, để kịp thời phát hiện, khắc phục các sai sót trong quá trình thực hiện, 

đặc biệt là trong quản lý vốn đầu tư, nguyên vật liệu xây dựng. 

Các lãnh đạo được phân công giúp đỡ các xã, thôn xây dựng nông thôn 
mới thường xuyên xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện các 

tiêu chí và các mô hình Thôn nông thôn mới, Thôn kiểu mẫu. 

12. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực 

Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình năm 2021: 

67.501 triệu đồng trong đó:  

- Vốn Ngân sách địa phương: 48.525 triệu đồng 

- Cộng đồng dân cư: 18.976 triệu đồng 

13. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM 

Thực hiện Quyết định 1076/QĐ-UBND 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 giai đoạn 2016 - 
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2020 và các hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, của tỉnh, các tiêu chí đạt 
được đến 31/12/2021 như sau: 

+ Xã đạt 19 tiêu chí: 6 xã (Yên Sơn, Việt Tiến, Lương Sơn, Nghĩa Đô, 

Minh Tân, Vĩnh Yên). 

+ Xã đạt 18 tiêu chí: 2 xã (Tân Dương, Xuân Thượng). 

+ Xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí 8 xã (Phúc Khánh, Kim Sơn, Xuân Hòa, Điện 

Quan, Cam Cọn, Bảo Hà, Tân Tiến, Thượng Hà). 

13.1. Kết quả thực hiện từng tiêu chí: 

13.1.1. Quy hoạch: Đạt 15/16 xã (xã Phúc Khánh phải điều chỉnh do sáp 
nhập). 

13.1.2. Giao thông: Đạt 13/16 xã đạt tiêu chí Giao thông. 

13.1.3. Thủy lợi: Hoàn thành tiêu chí 16/16 xã đạt 
13.1.4. Điện: Hoàn thành 15/16 xã đạt tiêu chí Điện.  

13.1.5. Trường học: Đạt 8/16 xã đạt tiêu chí Trường học. 

13.1.6. Cơ sở vật chất văn hóa: 10/16 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn 

hóa.  

13.1.7. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đạt 16/16 xã đạt tiêu chí Cơ 
sở hạ tầng thương mại nông thôn.  

13.1.8. Thông tin và truyền thông: Đạt 16/16 xã đạt tiêu chí Thông tin và 

truyền thông.  

13.1.9. Nhà ở dân cư : Đạt 14/16 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư.  

13.1.10. Thu nhập: Đạt 11/16 xã đạt tiêu chí Thu nhập. 

13.1.11. Hộ nghèo: Toàn huyện có 2/16 xã đạt tiêu chí Hộ nghèo.  

13.1.12. Lao động có việc làm: đạt 16/16 xã.  

13.1.13. Tổ chức sản xuất: Có 14/16 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất.  

13.1.14. Giáo dục và đào tạo: 14/16 xã đạt tiêu chí Giáo dục - đào tạo. 

13.1.15. Y tế: Hoàn thành tiêu chí 16/16 xã đạt.  

13.1.16. Văn hóa:  Hoàn thành tiêu chí 16/16 xã đạt. 

13.1.17. Môi trường và an toàn thực phẩm: Đạt 8/16 xã đạt tiêu chí.  

13.1.18. Hệ thống tố chức chính trị và tiếp cận pháp luật: Đạt 10/16 xã. 

13. 1.19. Quốc phòng và An ninh: 15/16 xã đạt tiêu chí.  

13.2. Kết quả duy trì các tiêu chí tại các xã đã hoàn thành: Huyện được 

công nhận 07 xã: Nghĩa Đô, Việt Tiến, Yên Sơn, Lương Sơn, Tân Dương, Minh 
Tân, Xuân Thượng. Tính đến nay tiêu chí của các xã cụ thể: 

13.2.1. Duy trì đạt 19 tiêu chí: 5 xã (Yên Sơn, Việt Tiến, Lương Sơn, 
Nghĩa Đô, Minh Tân). 

13.2.2. Xã đạt 18 tiêu chí: 2 xã (Tân Dương, Xuân Thượng) 
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- Xã Tân Dương: Giảm 1 tiêu chí số 2 giao thông. Lý do: Đường trục xã 
được cứng hóa 5,581/9,83km đạt 56,78% (còn 4,248km thuộc tuyến Khuổi Ca - 

Siêu Pang chưa được đầu tư), đánh giá chưa đạt. Hiện tuyến đường Khuổi Ca - 
Siêu Pang đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo KTKT tại Quyết số 3655/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019 nhưng chưa được phân bổ kinh phí để thực hiện. 

- Xã Xuân Thượng: Giảm 1 tiêu chí số 5 Trường học. Lý do: Tỷ lệ trường 
học các cấp đạt chuẩn quốc gia là 2/3 trường (Trường Mầm Non chưa đạt 

chuẩn) đạt 66,66% yêu cầu của tiêu chí đạt 70%. Hiện nay, đã có Quyết định 
phê duyệt chủ trương đầu tư số: 1108/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc sửa chữa, nâng cấp trường Mầm non xã Xuân Thượng 
(trường chính).   

13.2.3. Đối với các tiêu chí: Giao thông, trường học, chợ nông thôn... khi 

hoàn thành sẽ mang tính ổn định, bền vững. Tuy nhiên, có những tiêu chí như: 
Văn hóa, thu nhập bình quân, tỷ lệ hộ nghèo... luôn thay đổi, phụ thuộc nhiều 

vào ý thức người dân và các yếu tố khách quan. Ðể giữ vững và từng bước nâng 
cao chất lượng các tiêu chí, ngoài quyết tâm cao, sự tham gia tích cực của cả hệ 

thống chính trị, rất cần sự góp sức của toàn xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp 
và đặc biệt từ chính những người dân - những “chủ thể” của chương trình xây 
dựng nông thôn mới.  

13.3. Kết quả xã Bảo Hà, Vĩnh Yên, Nghĩa Đô đăng ký hoàn thành 
NTM năm 2021:  

* Ước thực hiện đến 31/12/2021: 

- Xã Vĩnh Yên hoàn thành 19/19 tiêu chí. 

Hiện nay các cơ quan phụ trách các tiêu chí đang phối hợp với UBND xã 

thẩm định và trình các Sở công nhận tiêu chí dự kiến đề nghị tỉnh công nhận xã 
đạt chuẩn NTM vào quý I/2022 (Các công trình cơ sở hạ tầng đang thi công 

chưa thể hoàn thành trong năm 2021, do tỉnh mới cấp kinh phí tháng 10/2021). 

- Xã Bảo Hà đạt 16/19 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí chưa đạt gồm TC 5 
trường học; TC 6 CS VC văn hóa; TC17 Môi trường và ATTP. 

+ TC 5 Trường học: Khối lượng cần thực hiện để hoàn thành tiêu chí ở 
mức tối thiểu xây dựng thêm 4 trường đạt chuẩn (hiện nay mới đạt 1/6 trường). 

Năm 2021 tỉnh cấp kinh phí đầu tư 2 trường còn 2 trường chưa được cấp kinh 
phí đầu tư: Trường Mầm non Hoa Sen, trường Tiểu học số 1 

+ TC 6 CSVC văn hóa: Cần xây mới 01 nhà văn hóa xã kết hợp khu thể 

thao xã (đang khảo sát bằng để xây dựng). 

+ TC17 Môi trường và ATTP: Cần xây dựng 1 Nghĩa trang. Hiện Nghĩa 

trang chưa khởi công do đang điều chỉnh quy hoạch. 

- Xã Nghĩa Đô đạt 15/18 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm:  

+ TC 2 Thuỷ lợi: Tỉnh không đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã NTM nâng cao, 

do đó để đạt tiêu chí cần phải cân đối từ nguồn ngân sách huyện. 
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+ TC 14 Y tế: Tỷ lệ suy dinh dưỡng đối với trẻ em dưới 5 tuổi là 26,9%, 
yêu cầu tỷ lệ là <20%. 

+ TC 10 Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập: Chưa có sản phẩm ocop 

(đang trình hội đồng OCOP tỉnh phê duyệt). 

13.4. Tiêu chí đăng ký hoàn thành năm 2021:   

- Số tiêu chí bình quân trên xã đạt 15,94 tiêu chí/xã tăng 1,06 tiêu chí/xã 

so với năm 2020. 

- Năm 2021 đăng ký hoàn thành 26 tiêu chí, Ước thực hiện đến 
31/12/2021 hoàn thành 18/26 tiêu chí. Đạt 70%KH. 

13.5. Kết quả triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Thôn nông thôn 

mới”, “Thôn kiểu mẫu”:  

Đầu năm 2021 các xã trên địa bàn huyện đã đăng ký 7 thôn kiểu mẫu và 9 
thôn nông thôn mới. Kết quả thực hiện: 

+ Hoàn thành 4/7 thôn Kiểu mẫu: Cóc Khiểng xã Việt Tiến; Mạ 2 xã Yên 
Sơn; Bản Rịa xã Nghĩa Đô; Sài 1 xã Lương Sơn. 

+ Hoàn thành 12/9 thôn NTM: Cầu Cóc xã Phúc Khánh; 4 Mai Đào xã 

Thượng Hà; Liên Hà 3, Lúc, Bùn 2, Bùn 4 xã Bảo Hà; Pác Mạc xã Vĩnh Yên; 
Bản 2 xã Điện Quan; Nậm Đâu xã Tân Tiến; Bỗng 2 xã Cam Cọn; 6AB, 4AB xã 
Kim Sơn. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả nổi bật đã đạt được  

Chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn và mang tính 
tổng thể trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, khối lượng công việc nhiều, 

song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đặc biệt là sự 
tăng cường, phụ trách giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, 

nông thôn huyện Bảo Yên đã được khởi sắc, cở sở hạ tầng được đầu tư nâng 
cấp, đời sống của người dân không ngừng nâng lên. 

Các ban, ngành đã tích cực chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo huyện và trực tiếp thực hiện nội dung Chương trình xây dựng 
nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã trở thành phong trào 

được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, nhất là người dân nông 
thôn đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia bằng các hành động, việc làm cụ thể và 

bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.  

2. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân  

- Nguồn thu ngân sách địa phương còn hạn chế, trong khi nhu cầu về 

nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình là rất lớn. Nguồn vốn để thực hiện 
Chương trình phụ thuộc nhiều vào ngân sách Trung ương. 
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- Hiện trạng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn nhìn chung còn thấp so với 
yêu cầu của từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia. Nông thôn của huyện tập 

trung chủ yếu ở vùng địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung, suất đầu 
tư cao nên khó khăn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: như giao 

thông, thuỷ lợi, hệ thống điện... 

- Là huyện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên nhận thức 
của một bộ phận nông dân còn hạn chế, một bộ phận nhân dân còn tâm lý trông 

chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa có quyết tâm vươn lên thoát nghèo. 

- Huyện Bảo Yên thường xuyên có bão lũ, thiên tai xảy ra ảnh hưởng đến 
đời sống và sản xuất của Nhân dân. 

 

Phần thứ hai 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

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. Mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu xã Điện Quan, Cam Cọn, Kim Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới 
và xã Tân Dương, Lương Sơn phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. 

- Tiếp tục phấn đấu xã Bảo Hà đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã Nghĩa 

Đô phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. 

- Phấn đấu hoàn thành bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là: 17,7 tiêu chí. 

- Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư và tăng cường công tác chỉ đạo đối 
với các xã dự kiến hoàn thành xã NTM và xã NTM nâng cao năm 2022. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện  

1.1. Phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông 
thôn hiện đại, nông dân thông minh: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng 

hàng hóa; chuyển từ phát triển nông nghiệp theo chiều rộng sang phát triển theo 
chiều sâu, từ số lượng sang chất lượng. Tạo chuyển biến căn bản về quy mô, 

năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, 
lâm nghiệp chủ lực. Hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an 

toàn gắn với mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; Phát triển 
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kinh tế hợp tác xã, sản phẩm OCOP… gắn với thực hiện Chiến lược phát triển 
nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Lĩnh vực trồng trọt: Duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt. 

Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất 
hàng hóa, tập trung gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm 

theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tập 
trung phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Cơ cấu lại sản 

xuất trồng trọt theo nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh (Chè, Chuối, Quế) và nhóm 
sản phẩm chủ lực địa phương (Dâu tằm, Thanh long, Hồng không hạt, Bưởi) gắn 

với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

- Lĩnh vực Chăn nuôi: Tập trung phát triển 03 loại vật nuôi chính (Lợn, 
Gà đồi, Vịt bầu) theo hướng tạo ra sản phẩm hàng hoá. Các xã vùng thấp phát 

triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại công nghiệp, bán công nghiệp và 
an toàn sinh học để hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản 

phẩm hướng đến xuất khẩu. Chú trọng chuyển đổi, tăng cơ cấu đàn lợn ngoại, 
lợn lai để nâng cao hiệu quả. Tăng cường chế biến các sản phẩm đặc sản địa 

phương, sản phẩm OCOP. 

- Lĩnh vực lâm nghiệp: Quản lý, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên rừng 
và phát huy giá trị của từng loại rừng; tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện 

tích, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị rừng trồng theo hướng thâm canh gỗ 
lớn; nâng cao giá trị, sản phẩm gỗ thông qua chế biến tinh, sâu; tổ chức sản xuất, 

phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng liên kết gắn sản xuất, chế biến với tiêu 
thụ, nhằm phát triển bền vững, hiệu quả; phát triển kinh tế hợp tác, doanh nghiệp 
theo hướng quy mô lớn, sản xuất tập trung, thu hút các nguồn lực đầu tư; ứng 

dụng khoa học - công nghệ cao vào sản xuất; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp 
phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, phát 

huy tối đa các dịch vụ lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng, chứng chỉ nguồn 
gốc rừng, ... nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 63% vào năm 2025. 

Triển khai tốt các cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào khu 

vực nông nghiệp, nông thôn. Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong phát triển 
kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động 

nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm kinh tế, xã hội phát triển, bền vững. 

1.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn đồng bộ, hiện 
đại: Nâng cấp và hiện đại hoá kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Xây 

dựng cơ sở hạ tầng liên xã, liên vùng, bảo đảm tính kết nối theo hệ thống, nhất là 
về thuỷ lợi, giao thông, hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Tập trung 

chỉ đạo thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của huyện, xã, thôn và người 
dân phải làm (xây dựng nhà văn hóa, các tuyến đường ngõ xóm, xóa nhà tạm, 

xây dựng chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh…). Đồng thời, chỉ đạo triển khai 
thực hiện ngay các danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng được giao đảm bảo tiến độ, 

chất lượng theo quy định. Tăng cường công tác huy động xã hội hóa để tạo thêm 
nguồn lực phục vụ cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phát huy tốt 

hiệu quả sử dụng của các công trình sau đầu tư.  
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1.3. Phát triển du lịch sinh thái góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền 
thống các dân tộc: Tập trung chỉ đạo khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch 

nông thôn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người dân tham gia làm du lịch 
và tăng thu nhập từ du lịch, góp phần phát huy các giá trị truyền thống của địa 

phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

Phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ văn hóa tâm linh và cộng đồng 
sinh thái mới, các sản phẩm dịch vụ về đêm để thu hút và kéo dài thời gian lưu 

trú của khách du lịch đến với địa phương.  

Xây dựng những sản phẩm hợp tác với các huyện trong và ngoài tỉnh để 
tạo thành các Tour du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng. 

Hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm nông nghiệp kết hợp nghỉ 

dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với các sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh 
chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản xuất các sản phẩm mang đặc 

trưng để phục vụ khách du lịch. 

Xây dựng Hồ sơ bảo tồn các Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện 
đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia gắn với phát 

triển du lịch, dự kiến giai đoạn 2021-2030: Xây dựng hồ sơ bảo tồn cho 10 di 
sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc trong huyện, đề nghị công 

nhận 2 - 3 di tích lịch sử, danh thắng cấp tỉnh. 

Xây dựng Nhà văn hóa theo kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc 
nhằm bảo tồn giá trị văn hóa gắn với công tác phát triển du lịch. 

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. 

1.4. Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an 

toàn: Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi 
trường, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm và bố trí các bể chứa vỏ bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật tại các khu vực sản xuất tập trung, dọn dẹp vệ sinh, khơi 

thông cống rãnh các tuyến đường giao thông nông thôn định kỳ hằng tháng; đẩy 
mạnh phong trào thi đua xây dựng nhà sạch, vườn đẹp. Chỉ đạo các xã, thị trấn 

tăng cường công tác kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ 
môi trường, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm… 

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

xóa bỏ các thủ tục sinh hoạt lạc hậu bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp. 

2. Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển 

khai Chương trình 

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên tất cả các xã và 100% các thôn 
xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung thực hiện 5 phong trào thi đua năm 

2022 trên địa bàn huyện: 
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- Phát triển sản xuất nông nghiệp xanh - sạch - an toàn - bền vững; 

- Phát triển đường giao thông nông thôn rộng, thoáng, an toàn; 

- Nhà sạch - đường xanh - ngõ sáng; 

- Chung sức xây dựng nông thôn mới; 

- Toàn dân góp công hiến kế xây dựng nông thôn mới. 

Chỉ đạo, đôn đốc các xã triển khai thực hiện các tiêu chí, thôn NTM và 

thôn Kiểu mẫu đăng ký hoàn thành năm 2022 theo bộ tiêu chí. 

Tập trung nguồn lực đầu tư và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành khối lượng 

công việc của xã đăng ký hoàn thành trong năm 2022. 

2.2. Công tác tuyên truyền, thi đua xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính 
sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, lồng gắn với các 

phong trào thi đua yêu nước khác để thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia và 
tạo thành phong trào rộng rãi. 

Tổ chức tuyên truyền về những kinh nghiệm hay trong thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ 07 xã đã đạt các tiêu chí 
nông thôn mới của huyện.  

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, 

kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân, gương điển hình 
tiên tiến có cách làm hiệu quả cao, đôn đốc những đơn vị chưa thực sự quan tâm 

đến công tác tuyên truyền vận động. 

2.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn  

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cơ sở hạ tầng, đảm bảo yêu cầu 
kỹ thuật, chất lượng công trình, tiếp tục vận động nhân dân thi công mới các 

tuyến đường GTNT, hiến đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công 
trình cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường nông thôn.  

III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tổng mức vốn: 98.000 triệu đồng. 

2. Cơ cấu nguồn lực: 

- Vốn Ngân sách tỉnh:  80.000 triệu đồng 

- Vốn ngân sách huyện: 5.000 triệu đồng 

- Cộng đồng dân cư: 13.000 triệu đồng 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Cấp kinh phí đầu tư cho các xã chưa đạt chuẩn NTM năm 2021, sớm cấp 

kinh phí đầu tư cho các xã đăng ký phấn đấu hoàn thành năm 2022 (Điện Quan, 
Kim Sơn, Cam Cọn xã nông thôn mới và xã Tân Dương, Lương Sơn xã nông 

thôn mới nâng cao). 
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- Cấp kinh phí đầu tư công trình cơ sở hạ tầng trường học cho Xuân 
Thượng, Tân Dương đã hoàn thành xã NTM nhưng chưa được đầu tư theo các 

Quyết định đã được phê duyệt (Quyết định 1108/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 
của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp trường Mầm 

non xã Xuân Thượng; Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 
UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư đường GTNT tuyến Khuổi 

Ca - Siêu Pang xã Tân Dương). 

- Đề nghị tỉnh nghiên cứu có cơ chế chính sách và tiếp tục đầu tư các công 
trình cơ sở hạ tầng cho các xã đã hoàn thành nông thôn mới để các xã phấn đấu 

hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. 

- Tiếp tục mở các lớp đào tạo, tập huấn cho Ban Chỉ đạo các cấp và đề 
nghị bổ sung kinh phí công tác đào tạo nghề cho người nghèo và xây dựng các 

mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất ngành nghề nông thôn. 

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành quan tâm hỗ trợ cho các mô hình kinh doanh 
tập thể, HTX để nông dân tiếp cận được kinh tế thị trường, thực hiện các hoạt 

động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chứng nhận các chuỗi sản 
phẩm an toàn. 

- Tiếp tục giới thiệu các Công ty, Doanh nghiệp có đủ điều kiện, năng lực 

tài chính về đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện.  

Trên đây là Kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 
mới năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của huyện Bảo Yên./. 

  Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 
- CT và các PCT UBND huyện; 
- VP ĐP NTM huyện; 
- BCĐ NTM và GNBV các xã; 
- Lưu: VT, NN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
          KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
         Nguyễn Việt Hà 
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