
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tr do - Hinh phác  

S&  I56  IBC-LJBND Quáng Trj, ngày O tháng 11 nám 2021 

BAO CÁO 
Dánh giá kt thüc Chtro'ng trInh "Hi trçr thiyc hin hai Chirong trinh 
mtic tiêu quc gia xây dirng Hông thôn m&i và giãm nghèo bn vü'ng 

giai don 2016-2020" vay vn cüa Ngãn hang Th giói (PforR) 

   

Thirc hin cong van s 6771/BNN-VPDP ngày 20/10/2021 cüa Bô Nông 
nghip và Phát trin nông thôn v vic báo cáo k& qua thic hin Chucing trInh h 
trçl hai chucing trInh m11c tiêu quc gia vay vn Ngân hang Th giài, UBND tinh 
Quáng Trj báo cáo kt qua thirc hin nhr sau: 

I. BOI CANH THIJ'C HIN 

Näm 2017, là näm thr hai trin khai Chuong trinh miic tiêu quc gia giai doan 
2016 - 2020, diu kin kinh t - xã hi cüa tinh gp nhiu khó khän, thách thüc do 
ngun lc du tu cong hn ch, san xut chju ành hirO'ng bt lcri cüa thiên tai, djch 
bnh. VOi quyt tam thrc hin có hiu qua Chi.rang trInh, UBND tinh dä tp trung 
trin khai, huy dng duçic sir vào cuc cüa cà h thng chInh trj và toàn xä hi; các 
Chi.rong trInh miic tiêu qu& gia trin khai trén dja bàn dà dt dixcic kt qua quan 
tr9ng, tht'ic dy phát trin van hóa - xã hi, dam bão qu6c phOng - an ninh. Toàn tinh 
Co 19.541 h nghèo, chim t' l 11,52%; 11.6 13 h cn nghèo chim t 1 6,85%. 
S h nghèo cui näm 2017 giãm 5.038 h so vi du näm 2016; trong do h nghèo 
cüa huyn nghèo Dakrông (NQ 30a) giàm tir 56,55% dâu näm 2016 xung cOn 
45,64% cu& näm 2017, tuclng 1rng giám 455 h. T l h nghèo khu vlrc thành thj 
giãm tr 6,76% du nãm 2016 xung cOn 4,74% cuM nàm 2017; T' 1 h nghèo khu 
v1rc nOng thôn giãm ti'r 18,90% d.0 näm 2016 xung cOn 14,25% cuôi näm 2017. 

Chuang trInh m11c tiêu quc gia xay drng nông thôn mâi huy dng dugc 
ngun Iirc khá lan, d.c bit là ngun vn lng ghép và ngun vn tin diing d.0 tu 
cho nông nghip, nông thôn; thu hut di.rçic s1r tham gia cUa các doanh nghip, hqp 
tác xa, các t chirc và cong dng vào xây drng NTM; tng ngun lrc huy dng xây 
drng nông thôn mâi nãm 2017 là 6.665.758 triu dng'. Tiêu chI dt bInh quân toàn 
tinh là 14,15 tiêu chI/xã, tang 0,8 tiêu chi/xã so vai nàm 2016; có 42/117 xâ dtt 
chun nOng thôn mOi (chim 3 5,89%). 

'trong dO: ngân sách trung trang là 123.880 triu dng (v6n du tu phát trin là 95 .980 triu dng, von sir nghip là 
27.900 triu dOng), ngan sách dja phi.rcrng là 174.7 16 triu dOng, von lông ghép các chixong trinh, di,r an là 449.409 
triu dOng, buy dng doanh nghip, hçrp tác xà là 96.3 12 triu dOng, vOn tin dung là 5.68 1.465 triu dOng, huy dng 
dOng gop cüa nhân dan là 137.125 triu dOng, huy dng khác là 2.850 triu dông. 
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II. DANH GIA KET QUA THIC HIN 
V • P 9 A A A A 1. Khai quat ket qua thtyc hiçn Chirong trinh MTQG xay d.rng nong thon 

mri và giãm nghèo bn vü'ng giai don 2016-2020 
1.1. Chuo'ng trInh m1c tiêu quc gia xây dirng nông thôn m&i 
Xây dimg nông thôn mói duqc thirc hin theo hu&ng chü trçng nâng cao v 

chiêu sâu, chat hrqng, ben vüng, hiióng den sir hài lông cüa ngi.thi dan, han  ché chiy 
theo phong trào, thành tIch. H thông co sâ h tang kinh tê - xä hi ngày càng duçic 
hoàn thin kê Ca nhng vñng sâu, vUng xa, môi trumg, cành quan nông thôn sang 
- xanh - sach - dephon, giá trj van boa truyên thông duçic bão ton, an ninh chInh trj 
duçrc gi vü'ng nhieu vüng quê nông thôn tth thành ncii dáng song. Dài song v.t chat 
và tinh than cüa ngri dan ngày càng duçic cãi thin. 

Dn h& näm 2020, toàn tinh dà có 57/10 1 xã dizcic cong nhn 4t chun nông 
thôn mói (chiêm t 1 56,4%), so tiêu chI dat  bInh quân là 16,0 1 tiêu chIlxã (tang 
4,31 tiêu chI so vOi nàm 2015); có 02 xã dâ dat  chuân nOng thôn mâi kiêu mâu2; Co 

01/7 huyn (huyn Cam L) dat  chuân nông thôn mdi, duc Thu ti.ràng ChInh phü 
cOng nhn näm 2019. 

Tp trung chi dao  xây drng nông thôn mOi kiu mu. Dn cui nàm 2020, 
trén dja bàn toàn tinh có 20 thôn di.rçic Cong nhn thôn dat  chuân nông thôn mOi kiêu 
mâu. Chi dao  thirc hin Quyêt djnh so 13 85/QD-TTg ngày 2 1/10/2018 cUa ThU 
tuó'ng ChInh phU ye Dê an ho trcY thôn, bàn, âp cUa các xâ dc bit khó khän khu vrc 
biên giâi, vUn nUi, vUng bãi ngang yen biên và hãi dâo xây drng nông thôn mOi và 
giãm nghèo ben vtng giai doan  2018 - 2020; den cuôi näm 2020 so tiêu chI dat 
bInh quân cUa các thôn, bàn a 2 huyn là 8,72 tiêu chI/thôn, bàn; trong do, bInh quân 
0' huyên Hixâng Hóa là 9,4 tiêu chI/thôn, bàn; blnh quân 0' huyn Dakrông là 8,04 
tiêu chI/thôn, bàn; chua có thôn, bàn dat chuân. 

1.2. Chuo'ng trinh mic tiêu quc gia v giãm nghèo bn vüng 
Co s& ha tang kinh t - xà hi duc tp trung du tu dng b theo tiêu chI nông 

thôn m0'i, tnthc hét là ha tang thiêt yeu nhu giao thông, tru&ng hçc, tram y tê, thUy 
lqi nhO, nuâc sinh hoat.  Thirc hin dông b, có hiu 9uâ co chê, chInh sách giàm 
nghèo dê cài thin diêu kin sOng và tang khã näng tiêp c.n các djch vii xà hi c 
bàn cUa ngu0'i nghèo. 

Thu nhp cUa h gia dInh tham gia dir an h trq phát triên san xut, da dang 
hóa sinh k và nhân rng mô hmnh giãm nghèo không ngimg tang. Ho trq dào tao 
nghê vâ giáo diic djnh huO'ng cho lao dng thuc h nghèo, h cn nghèo, hi dan 
tc thieu so, lao dung di lam vic các tinh khác chiem da sO. Can b lam cOng tác 
giârn nghêo cap xa, trix&ng thôn, bàn duçc tp huân kien thUc, k näng cci bàn ye 
quãn 1, tO chuc thrc hin các chirong trInh, chInhsách, dir an giâm nghêo; 1p kê 
hoach có 511 tharn gia; xay drng k hoach  phát triên cong dOng. Các h dan duc 
tiêp can, cung cap thông tin ye chInh sách, pháp 1ut cUa Dãng và Nba nuâc; kinh 
nghim san xuat; tInh hInh phát triên kinh tê - xã hi cua dat nithc thông qua các 
hInh thrc tp huân, tham quan h9c tp kinh nghim. 

2  xã Vih Thüy huyn Vinh Linh và Cam ChInh huyn Cam LO 
Co 72 thôn bàn thuc x dc bit khO khän sau sap nhp cüa tinh ti hai huyn Hixàng HOa và Dakrong; 
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Môt s chi tiêu chU yu dat duoc: 

- Giãm t 1 h các huyn nghèo, xâ nghèo 4%/näm, h ngheo dan tc thiu 
s giám 3% - 4%/näm. Cãi thin sinh k và nâng cao chAt lucmg cuc sng cüa ngi1i 
nghèo, bão dam thu nhp bInh quân dAu ngtri cüa h nghèo cui näm 2020 tang len 
1,5 lAn so vài dAu näm 2016. 

- Dn nay 45% s thôn (10/22 thôn) dc bit khó khän vüng dan tc và min 
nüi thoát khói tInh trng dc bit khó khän. 

- Co só ha tAng phiic vii phát trin san xuAt và dan sinh trên dja bàn các huyn, 
xã, thôn thuc Chuang trInh duçc dAu tu, phü hqp quy hoach dan cii và quy hoach 
san xuAt, dam bâo phic vi có hiu qua diii sng và phát trin san xuAt cüa ngi.thi 
dan: 

+ 100% xä có duing ô to dn trung tam xâ dixçic nhira hóa hoc be tong hóa 
dam bão tiêu chuAn và cAp k5 thut theo quy djnh cüa B Giao thông 4n tãi; 

+ 90% thôn, bàn có &r1ng triic giao thông dat  chuAn; 

+ Mng huii tnumg mAm non, ph thOng, trung tam h9c tp cong dng cci bàn 
dü d dáp üng nhu cAu hpc tp và ph bin kin thirc cho ngu?i dan; 80% so xã Co 

Co SY vt chAt tnung hçc dat  chuân nOng thôn mâi; 

+ 85% h gia dInh duqc s1r diving ni.râc sinh hoat hcip v sinh; 

+ Các cOng trInh thüy !çii nhô di.rçc dAu tu dáp irng 75% - 80% thu cAu tuói 
tiêu cho din tich cay trng hang näm. 

2. T chfrc thirc hin 

T chirc b may chi dao  thirc hin các chi..nmg trinh mic tiêu quc gia duqc 
UBND tinh sam thành lap, kin toàn ttr cAp tinh den cap huyn, xã, thôn. CAp tinh, 
huyn thành l.p Ban Chi dao  các Chucing trInh mi1c tiêu quc gia giai doan 2016-
2020 ciia tinh, ban hành Quy djnh v phân cAp quãn 1, diu hành thirc hin Chuong 
trInh miic tiêu qu& gia giãm ngheo bn vctng trén dja bàn tinh Quãng Tn giai don 2016-
2020k, thànhlp Van phOng Diu phi nông thôn mai cap tinh, huyn. CAp xã thành 
1p Ban Chi dao,  Ban Quân l dir an giám sat hoat dng các chisong trInh trên dja 
bàn xã; cAp thôn thành l.p Ban phát trin thôn. 

- S Lao dng Thircng binh vã XA hi tham mtru cho BCD tinh xáy di,rng Va t chirc trin khai thrc hin 
Chucing trinh mvc  tiéu qu.c gia giãm ngho bn vüng tinh Quáng Trj giai don 2016-2020. 
- Ban Dan ttc lá c quan chCi tn thi,rc hin Dir an 2 (Chuong trinh 135). 
- Sâ Nông nghip và Phat trin nông thôn tri,rc tip to chic trin khai thi,rc hin d an H trcx Phát trin san 
xut, da dng hOa sinh k và nhân rng mô hinh giâm nghèo thuc tiu d an 3 cUa D,r an 1 (Chircing trInh 
3Øa), tiu dv an 2 cUa Di,r an 2 (Chtrcing trmnh 135), Dr an 3 và các chinh sách giám ngheo chung khác theo 
chrc nang, nhim vi cUa nganh. 
- Sà K hoach và Du tu tham mixu cho UBND tinh v hi.ràng dn 1ng ghép các ngun vn; Xäy di,rng cc 
nguyen tc, tiêu chi, djnh mcrc phân b vn cho Chirang trmnh MTQG giàm nghèo trinh UBND tinh quyet 
dnh. 
Cap huyn: UBND các huyn giao nhim vi,i cho các phông, ban chuyén mOn và UBND các xä trin khai thi,ic hin. 
Các huyn giao PhOng Dan tc, PhOng Nong nghip và Phat trin nOng thOn lam cu quan thumg tri,rc thc hin chirc 
näng kiem tra, theo döi, dánh gia, tng hçip chung tlnh hinli tO chCc thrc hin cãc dir an trên dja bàn. 
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Các cp, các ngành dà tip tiic ban hânh dng b các c ch, chInh sách và 
kjp thai diêu chinh phü hqp vói tInh hInh thirc t giüp cho cong tác trin khai thirc 
hin các Chucmg trInh di.xçic thun 1çi, dt hiu qua và thông nhât trong toàn tinh. 
Hi dông nhân dan tinh dä ban hành các nghj quyêt chuyên d nhm thiic dy phát 
triên nông nghip, nông dan, nông thôn, giãm nghèo ben vtng. Các huyn, xã du 
Co Nghj quy& chuyên d, chuong trInh hành dng, 1ng ghép vào nhim vi, chi tiéu 
k hoach phát triên kinh tê - xä hi hang nàm cüa dja phuing; ban hành Co ch riêng 
d dy nhanh tin d và th?c hin có hiu qua Chuong trInh. 

Cong tác tuyên truyn, vn dng duçic các cp u dãng, chInh quyn, t chirc 
chInh trj - xã hi xác djnh là nhim viii trQng tam, to chirc thirc hin vth nhiu hInh 
thirc tuyên truyn sinh dng, ni dung thit thirc, huy dng sir tham gia cüa các các 
doàn the co sâ và nguôi dan nhu: th chirc hi nghj, tça dam, hi thi, lap dt palo, 
bang rOn, l phát dng; dc bia phong trào "Quâng Trj chung sirc xây d%rng nông 
thôn mói". Các co quan truyên thông báo chi Trung twng và dja phirong dã tIch cic 
thông tin, tuyên truyên ye vic thrc hin các chuong trinh mic tiéu quéc gia trên dja 
bàn; các mO hInh hay, cách lam t&, guo'ng then hInh trong xây dimg nông thôn mói, 
xóa dói giâm nghèo. 

3. Dánh giá cong tác 1p k hoch các Chuo'ng trInh muc tiêu quc gia 
1ng ghép v&i Kê hoich phát trin kinh t xã hi hng nãm tii dja phwng 

Hang näm, trên co sâ Chi thj cüa Thu tixóng ChInh phü v xây dirng k hoach 
phát triên kinh t - xâ hi, UBND tinh ban hành Chi thj ye xây dirng k hoach phát 
trin kinh t - xä hi. Can cü Chi thj cüa UBNID tinh và huàng dk cüa B Kê hoach 
và Du tu, Sâ K hoach và Du tu tham mu'u UBND tinh xây dmg Ké ho.ch phát 
trin kinh th - xã hi 5 näm và hang näm, có van bàn hurng dn các dja phuong, don 
vj trén toàn tinh xây dirng ké hoach  phát trin kinh té - xâ hi giai doan 05 nàm và 
cüa näm sau. Kê hoach  phát trin kinh t - xã hi cüa tinh, huyn, xâ dà lông ghép 
các ni dung nhim v11, giái pháp thirc hin các chuo'ng trInh mlic tiéu quc gia, 
trong do có 02 chi tiêu quan tr9ng là s xâ dat  chuan nông thôn mi và giàm ti l h 
nghèo. 

4. Dánh giá vic trin khai thirc hin h trçr phát trin co' si h tng, thirc 
hin co' ch dc thu trong quãn 1 du tur xây dirng di vOi mt s di an thuc 
Chirong trInh MTQG giai doin 2016-2020 duqc quy dlnh  ti Nghj djnh 
161/ND-CF cüa ChInh phü 

K& cu ha thng kinh t, xâ hi nOng thOn và min nüi dã có nhUng di thay 
tIch cçrc, b mt nOng thôn ngày càng khang trang, trng bisâc dáp rng nhu câu sinh 
hoat và san xuât cüa nguii dan. 

ThM vâi dir an phát trin co sâ ha tAng duçc UBND tinh phê duyt chü truong 
dAu tu, UBND các huyn, thj xâ dã htthng dn các xâ áp diving co ché dâu tu dc thu 
dôi vOi các cong trinh dü diéu kin áp ding. Ben canh  do, So Ké hoach và Dâu tu 
d chü tn tt chirc nhiu doàn kim tra tinh hInh áp diing Co chê dâu tu dc thu tai 
các dja phuong. 
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Vic áp diing Ca ch dc thu trong quãn 1 du tu xây dimg các cong trInh 
theo Nghj djnh 161/2016/ND-CP dà duçic triên khai thc hin, tuy nhiên vic áp 
d%ing chua duqc thirc chat cho tat cà ,các cong trinh; dông thai, van con gp mt sO 
khó khàn trong triên khai nhu: mt so cong trInh chua có thiêt kê mu, thiêt ké din 
hInh, các thu tic ye thanh toán, quyét toán các dir an khi áp diing co chê dc thU vk 
con khó khàn. 

D& vM các dir an thuc Chuong trInh 135, chua áp diing Co ch dc thU trong 
1p ho so xây drng cOng trmnh don iãnvàgiao cho cong dOng tham gia thirc hin bi 
các l do nhu: Các thiêt kê mâu, thiêt kê dién hlnh dà duçic phê duyt có chi phi cao và 
chua phU hçp vri dja bàn khó khàn; ca chê thathi toán tài chinh cho các hqp dông là 
các nhóm thq, to chirc doàn the, cong dong dan cu khOng có tu each pháp nhan) phUc 
ttp và qua nhiêu khâu, chua có huàng dan cii the; nang liic thirc hin cUa cong dOng 
chua cao, con tam 1 trOng chv vào sir dâu t'ir cUa Nba nuâc. 

5. Dánh giá vic trin khai thrc hin h trçr phát triên san xut 
Các dir an h trçv phát trin san xut thuc Chuong trInh xây drng nông thôn 

mói dêu duçic thirc hin theo quy trInh hithng dn ban hành kern theo Quyêt djnh so 
478 1/QD-BNN-VPDP ngày 2 1/11/2017 cUa B NOng nghip và Phát triên nông 
thôn. Can cr nguOn von duçic UBND tinh phân bô, các don vi duçic iao lam chU 
dâu tu triên khai thrc hin Dr an dã thirc hin theo dUng quy djnh. Dôi vi các dir 
an trên dja bàn mt huyn, UBND cap huyn giao Phông Nông nghip và PTNT 
hoc PhOng Kinh tê thj xã tO chUc h9p xay dimg Thuyêt minh di,r an và tuyén ch9n 
chU trI d%r an, trInh UBND cap huyn phé duyt. Dôi vói các dir an trên dja bàn nhiéu 
huyn, UBND tinh giao Sâ Nông nghip và PTNT chi do, hung dan to chUc thirc 
hiên các dir an. Trén co s& danh mvc  dr an và mUc von duqc duyt, các don vi dã 
triên khai thirc hin theo dUng quy trInh SO tay hix&ng dan. Trong giai doan 2018-
2020 dä ho tr 68m0 hInh, dir an phát triên san xuât (trong do: có 37 mO hInh, dçr 
an có gän yâi chuôi giá trj duc hO try), tOng kinh phi thrc hin là 87.594 triu dOng 
(trong do: kinh phi nhà nuc hO trq là 27.780 triu dông; dóng gop cUa ngui dan, 
hçip tác xã, doanh nghip là 59.8 14 triu dOng). 

V h trq phát trin san xut, da dng hóa sinh k yà nhãn rng mO hInh giãm 
nghèo ti dja bàn các xã, thônlbãn dc bit khó khän vUng dan tc thiêu sO và mien 
nUi (lieu dr an 2 - Chuong trInh 135), trong giai don 2018-2020 dà ho trg 83mô 
hInh; vói tong vOn 29.113,17 triu dOng5, thrc hin ho trq phát trién san xuât, ho trg 
giOng cay trông các loi; 4t nuOi là gia sUc gia cam; ho tr mua phân bón, tiêrnvàc 
xin phOng djch bnh; mua sam may móc bào quãn, che bién nOng san phâm; ho trg 
cay dat dé trông cay cOng nghip và trông thng. Dir an hO trq phát triên san xuât dA 
gop phân vào cãi thin di sOng và san xuât cho ngui dan các xã, thôn, bàn dc bit 
khó khán và trirc tiêp là nhU'ng hO huâng 1i. Nàng lirc cUa can bO khuyên nOng thOn 
bàn và trInh dO san xuât cUa nguñ dan duqc nãng len, nguii dan cia di.rcic tiep c.n 
vth nhti'ng tiên bO khoa hQc k5 thut trong vic nâng cao kién thUc trong 11th virc 
trOng trçt, chnnuOi, sU ding may moe cOng cii. Nh&ng giông cay trông, v.t nuOi 
mói có näng suât ,và chat luqng duçie hO trci kjp thai dé dixa vào san xuât, gop phân 
lam tang nàng suât, san h.rqng cay trOng, 4t nuOi. 

Trong do v6n nhà nuàc 27.468 triu d6ng, vn dOng gOp 1.645,17 triu d6ng 
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6. Dánh giá cong tác tp hun nãng cao Hang hrc 
Thirc hin cong tác tp hun, nâng cao näng 1irc trong xây drng nông thôn 

mâi, nguôn von hang nàm dà duçc phân ho cho các don v niur: Van phông Diêu 
phôi nông thôn mOi tinh, Sâ Tài nguyen và Môi trung, Lien minh Hqp tác xà tinh, 
Trung tam Nuâc sach  và V sinh môi trung nông thôn, Chi C%1C Phát triên nông 
thôn; thrc hin cong tác biên sotn tài lieu, xây dirng kê hotch, myi giãng viên có 
kinh nghim truyên dt và to chirc các 1rp tp huân bôi dithng nghip vii cho can b 
th%rc hin Chumg trInh MTQG xay drng nông thôn mài các cap. Trong giai don 
2018-2020 d tO chirc 74 Rip tp huân, vói 3.389 ngu?i tham ia; tong kinh phI nhà 
nuóc ho trq hcm 2.28 1 triu dông. Các ni dung chInh tp huân nhu: cci chê, chInh 
sách, quy dnh lien quan trong triên khai chucing trInh nông thôn mOi, chucing trInh 
môi xã mt san phâm; Hu&ig dan diéu tra, cp nht báo cáo so 1iu B chi so theo 
dôi, dánh gia nuOc sach  nông thôn cap xã và thôn bàn; nâng cao k5 ñang, nghip vi.i 
quãn 1, diêu hành cüa các HTX,... 

V nâng cao näng lirc cong dng và can b các xä dc bit khó khan, xä biên 
gio'i; thôn, bàn dic bit khó khän, thuc Chtxang trInh 135; giai don 20 18-2020 dà 
to chi'rc 104 Rip vi 4.406 luqt ngithi tham gia; tong vOn duc phân bô là 3.54 1 triu 
dông. NhIn chung cong tác dào t.o can b xä và cong dông dã duc trans bj, bô 
sung nhüng kiên thirc, nâng cao näng 11rc diêu hành, tham gia xây d%rng kê hoch, 
quàn l, giám sat thrc hin Chuorng trInh, dê phiic vij tot han nhim v11 phát 
triên kinh tê - xà hi a dja phucing. 

7. Dánh giá cong tác theo döi, giám sat 
Cong tác giám sat, kim tra luôn duçrc chü trQng và thirc hin. Tinh üy, HDND 

tinh, các ngành chirc nàng djnh kS'  tO chüc các dçit giám sat, kiêm tra thirc tê tai  cci 
sa. UBND tinh, Ban Clii do Chucing trInh MTQG CIa ban hành nhiêu van bàn 
chi dio, kjp th&i ci the hóa các van bàn hung dan cüa ChInh phü và các BO, 
ngành Trung ucing; tang cuing chi dao  các cci quan thuang tr1rc, cci quan theo 
dôi cüa Chucing trInh thuing xuyên báo cáo kêt qua thirc hin, két qua kiêm tra, 
giám sat các dr an thành phân. UBND các huyn thc hin vic phân cap xã lam 
chü dâu tu di,r an thành phân, phân cap xâ lam chü dâu tu phü hcip vâi yéu câu 
cüa chuang trInh d to sir dOng thun, thông nhât và sat hgp han vai tlnh hInh 
thrc te và nhu cau cüa ngi.thi dan; tang cuông duqc sii quãn l, giám sat cüa 
chInh quyên và các doàn the & CIja phucing; tl'lng buOc nâng cao trInh d ye quãn 
l cong trInh cho can bô cci s&. Ban Quân l dr an, Ban Giám sat xà CIa thirc 
hin chirc näng quàn l, giám sat các hot dng Chucing trInh trên dja bàn. 

Ngoài ra, Trang thông tin din t1r nông thOn rn&i tinh Quáng Trj (cija chi: 
nongthonmoi.quangtri.gov.vn) do Van phàng diéu phôi nong thOn m&i quãn 1 däng 
tâi kip thai các chü trucing, chInh sách, van bàn chi do, diêu hành, hu&ng dan, các 
quyêt djnh phan bO vOn, diêu chinh vOn, các mO hInh hay, kinh nghim tot. Báo cáo 
kêt qua thuc hin Chuang trInh duc cOng khai trên mng diêu hành; tuy nhiên, dOi 
v&i báo cáo tài chInh, quy& toán sr diing các nguôn vOn, kët qua giãi ngân chua 
duqc thrc hin dung quy djnh, din den vic dánh giá tiên d, kêt qua thc hin 
chuang trInh chua sat vâi thrc tê. Co chuyênmic dang tài danh sách các dan vj bj 
cam và dInh chi dâu thâu; mic HOi dáp dê tiêp nhn và phàn hôi các thông tin lien 
quan den hoat  dng cüa Chucing trInh. 
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8. Kinh phi và ngun kinh phi 

8.1. Ngun içrc huy dng d thirc hin Chuang trInh xây dmg nông thôn mOi 
giai doan 2018-2020 là 33.115.285 triu dông, bao gôm: 

- Vn ngân sách trung iioiig h trçl là 7 12.120 triu dông 

- Ngân sãch dja phuang (tinh, huyn, xã) dôi t'mg là 424.789 triu dông 

- Vn tin dung là 3 1.496.814 triu dông 
- Vn DN, HTX, các thành phn kinh t khác là 176.25 6 triu dng 

- Dóng gop cüa nhân dan là 305 .306 triu dông. 

8.2. Ngun lirc huy dng d thrc hin Dr an 2, thuc Chucmg trInh 135 giai 
don 20 18-2020 là 148.254,3 triu dông, bao gôm: 

- Vn ngân sách trung lxcIng h trçi là 132.344,6 triu dng 
- Dóng gop cüa nhân dan là 15.909,7 triu dông 
(Phu 4w dInh kern) 

9. Dánh giá tác ctng và hiu qua cüa Chirng trInh 
Các chuang trInh miic tiêu qu& gia th hin sir quan tam cüa Dàng và Nhà 

nu&c dôi vOi khu v1rc nông thôn, vüng dông bào dan tc thiêu so mien nüi d.c bit 
khó khàn. Ben cnh các nguôn lirc dâu tu tir Nhà nithc con có các ngun tài trçi 
không hoàn laj  cüa các ChInh phü và Phi ChInh phü cho chuong trInh. 

Các Chuong trInh d có tác dng tich circ v& kinh t thông qua vic nâng cao 
hiu qua triên khai các nguOn lirc xay dirng nông thôn mdi, gop phân thu hçp khoãng 
each giüa các vOng mien, dem lai  nhiêu co hi phát triên hon cho ngithi dan; thüc 
day chuyên djch co câu kinh tê nông nghip theo hu&ng san xuât gän vói thj trung. 
Thu nhp bInh quân dâu ngu?ñ khu virc nông thôn näm 2020 dã dat  29,2 triu dông. 
Vüng dông bão dan tc thiêu so mien nüi cci bàn không cOn h dói, t' 1 h nghèo 
các xâ dtc bit khO khan giãm tir 62,3% tir dâu näm 2016 xuông cOn cOn 35,65% 
vào cuôi näm 2020, bInh quân mi nàm giàm 5,3%, dat  miic tiêu cüa chuong trInh 
(mOi näm giãm 4%). 

Các ehucmg trmnh nâng cao di sng 4t cht, tinh than cüa nguvi dan. Vai trO 
chU the cüa ngu1i dan, dc bit là di vôi thirc hin xây dung nông thôn mi duçic 
nâng cao. Vic triên khai các ni dung cüa Chuong trInh, nht là v xây dimg Co sâ 
ha tang theo cci chê d.c thu (giao cho nguôi dan và cong  dông tir trién khai) d tao 
them vic lam tai  ch cho ngithi dan. Ben earth  do Chuong trinh dã thu hut sr tham 
gia cüa h nghèo, h cn nghèo, ngui dan tc thiêu so, phii nü thuc h nghèo, gop 
phân nâng cao näng içrc, vi th cüa nh&ng di tuclng yêu the 

Chucing trinh dâ t.p trung xây dirng cci so ha t.ng báo v mOi trLrOng khu vçrc 
nông thôn, chü trçng phân loai chat thai rn tai  nguôn, xây dirng các diem xir l chat 
thai lien xA, cap huyn. Xây dirng mO hInh cãnh quan nOng thôn sang - xanh - sach 
- dçp, phong trào khu dan cu kiu mu, vu?jn mu... tao  không gian nông thôn van 
minh và sinh thai, xãy dirng nông thôn thành không gian dáng song. Vic triên khai 
Chucing trInh dã gop phân tIch circ vào vic giü vftng an ninh, quôc phOng, trt tir 
xâ hi nông thOn; tang cLthng dâu tranh, ngän chn và day liii cac loai ti pham, t 
nan xä hôi, xây dung nên quc phOng toàn dan, th trn an ninh nhân dan. 
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10. Kt qua thirc hin các chi s giãi ngân gn vói kt qua (DLI) 
K& quáthirc hin cac chi s iãi ngân gn vOi kt qua duçc thc hin darn 

bâo theo yêu câu ciia Chuang trInh ho trçi thirc hin hai Chixo'ng trInh mvc  tiêu quôc 
gia vay von cüa Ngân hang The i6i. Trong do, dâ ban hành day dü các van bàn phé 
duyt Chirnng trInh m11c tiêu quôc gia; 1p kê hoach chucing trInh lông ghép vâi ké 
hoach phát triên kinh té - xä hi cüa tinh; các d%r an dâu tu cci s& ha tang, phát triên 
san xuât và sinh ké dã tuân thu theo so tay h.ràng dan duqc B Nông nghip và Phát 
triên nông thôn ban hành; d tiên hành tp huân cho can b cci sâ (xã, thôn bàn) ye 
so tay hix&ng dan 1p kê hoach và các so tay hucng dan hoat dng khác; thirc hin 
cong tác theo dôi, giám sat theo düngquy dnh; hoàn thành các cuc diêu tra, kiêm 
toán theo yêu câu cüa Chucing trinh ho trçr. 

III. DANH GIA TINH BEN VUNG CUA CH!JNG TR!NH 
1. Dánh giá tInh bn vfrng, các yu t tãc ctng dn tInh bn vfrng cüa 

Chu'o'ngtrInh 
Chucing trInh h trçv thirc hin hai Chucing trInh MTQG vay vn cüa Ngãn 

hang The giói dã gop phân nâng cao tInh ben vüng cüa Chuo'ng trInh MTQG xây 
dijng nông thôn mói trên dja bàn tinh; op phân nâng cao chat luqng côn tác 1p ké 
hoach, nâng cao nàng hc thirc hin nhàm cãi thin vic quân l các nguôn lrc hiu 
qua hcin; dã tp trung dâu tu cci sà ha tang thiêt yêu phiic vj san xuât và dan sinh & 
các xâ dc bit khó khän, xa biên gi&i tao  diêu kin phát triên san xuât dé tang thu 
nhp cho ngu&i dan nông thôn, 

Cãi thin du hr giup tang nàng sut trong san xut nôn nghip, tiêp cn các 
dich vu va tai san công, phuc vu và cai thiên các cci hôi sinh ké cho cac ho dan nông 
thôn, nhât là dông bào dan tc thiêu sO, phii nil Ho trçi phát triên san xuât nông, lam 
nghip, thUy san theo hu&ng san xuât hang hóa än vâi quy hoach san xuât; khai 
thác tiérn näng, the manh  cüa dja phucing; gop phân giãrn rüi ro thiên tai, thIch i1rng 
bién dôi khI hu; gop phân tang thu nhp và nãng cao d&i song cho ngu&i dâii trén 
dja bàn. 

Cong tác giám sat, dánh giá, do luông ducic tác dng cüa Chucing trInh xây 
dirng nông thôn m&i ducic thirc hin dOng b, theo dung quy djnh. 

2. Các hal h9c kinh nghim thrçrc rut ra và khã nãng nhân rng 
- Tang cu?mg sir lãnh dao  cüa dáng, sr tham gia cüa câ h thong chInh trj các 

cap, gän trách thim cüa cap üy, chinh quyén v&i vic chi dao  và to chirc thirc hin 
Chi.rong trInh; xác djnh vic thrc hin Chucing trInh là mt nhim vii tr9ng tam. Vai 
trô cüa can b chü chôt là hét sirc quan tr9ng, trong cong tác chi dao  diéu hành can 
phân cong nhim v11 rô rang, nêu rO trách nhim cüa các ngành, nhât là th%rc hin 
tiéu chI nOng thôn mO'i; 

- Cong tác tuyên truyn, 4n dng nân cao n14n  thüc cho can b, dãng yiên 
và nhân dan có nghia hêt süc quan trçng, can phâi ducc thrc hin thu&ng xu'ên 
nhäm tao sij dông thun cao trong nhân dan và buy dng sr vào cuc cüa cà h thông 
chInh trj tham gia. Dc bit, vic phát buy vai trô chü the cUa ngu&i dan trong xây 
dirng nOng thôn mâi là bet süc quan trçng có nghia quyêt djnh dOi vâi tInh ben 
vng cUa két qua xay dimg nông thOn mOi. Thirc hin tot phucin châm "Dan biêt 
dan bàn, dan lam, dan kiérn tra, dan giám sat và dan thi his&ng", lay si1 hài lông cüa 
ngu&i dan lam thuâc do két qua xây drng nOng thôn mOi, dc bit là thâm tra, thâm 
djnh, cong nhn dat  chuan; 
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- Di vth xây drng nông thôn mOi, xác djnh "ni 1irc là quyt djnh, ngoi 1rc 
là quan trçng", phãi có each lam, chü dng, sang to trong huy dng nguôn lirc, nhât 
là nguôn xã hi hóa; ngân sách nba niiâc chü yêu mang tInh h trçi, kIch hoit. Phân 
cap, trao quyên chü dng cho Co s&, ngui dan và cong dông. Nguôn lirc dâu tis trên 
dja bàn can phái diigc cong khai minh bich to niêm tin cho ngu?i dan; 

- Kjp thôi phát hin và tháo gO các dim nghên, khó khän cüa dja phuong, 
dông thai tang curng cong tác kiêm tra, giám sat, chân chinh nhüng sai phm trong 
cong tác quãn l, thrc hin. Trong vic chi do và phân bô nguôn lirc phãi vi'ra mang 
tInh toàn din, vra tp trung xây drng các mô hInh chi do diem, các miic tiêu diem, 
to dng hrc dê dt phá ya dt mic tiêu dê ra. Co co che quán 1 don giãn, d thirc 
hin; tang cuang phân cap và kjp thai diêu ehinh co chê cho phü hçip vai diêu kin 
dja bàn; nêu cao vai trô cüa cci sâ; phát huy tInh cong khai, dan chü; 

- Cn dy mnh cong the kim tra, giám sat, báo cáo tin d thtrc hin d kjp thai 
tháo gc các khó khàn vuàng mirc trong qua trinh triên khai thrc hin chucmg trInh. 

3. Các bin pháp d tang ctrông tInh bn vfrng các kt qua dt thrqc 
C.n có các chInh sách dng b, tIch hçip cüa các Chuong trInh, dr an nhm 

thu hçp s1r chênh 1ch ye kêt qua thirc hin xây dimg nông thôn mói giüa các vüng, 
mien. Hoàn thin h thông ,các van bàn quy phm pháp lut và van bàn hithng dan 
cüa Chuong trInh, có sr phôi hcip chat chë giüa các B, ngành và các cap trong triên 
khai Chuong trInh. 

Tang cuong huy dng và phân b ngun lirc cho Chuong trInh, uu tién phân 
bô cho hot dng phát triên san xuât; tang cl.I&ng vai trô lam chü cüa nguai dan trong 
thirc hin Chuong trInh. Co chinh sách huy dng nguôn vôncho các to chirc cá nhân 
dâu Ui vào các cOng trinh có khâ nàng thu hOi vOn trirc tiêp. Khuyên kIch tru lien 
th1rc hin ho trq trirc tiêp cho các h có t l dOi lrng cao. Lông ghép dông b có 
hiu qua trong sr diing nguôn 1irc h trçr và nguôn von tin diing. Co chInh sách vn 
dng, thu hut các dôi tác, nhà dâu tu, phü hçp vói dnh hithng thu hut dâu ttr cüa 
Nhà nithc, dja phuong. 

Cãi thin mOi truang du Ui và tang cuang thu hut d.0 Ui vâo các ngânh, các 
lTnh vrc Co the mnh cUa vüng dOng bào dan tc thiêu so và mien nüi. Tang cu&ng 
cOng tác quán l dê sfr diing có hiu qua nguOn hrc dâu tu. Nâng cao chat luqng quy 
hoch, ké hoch, chuân bj dâu tu và chinh sách phát triên dOng b vói quàn 1; khac 
phiic tInh trn dâu us dan trài qua khâ näng can dOi von; tang cu&ng kiêm tra dOn 
doe báo cáo tien d trong diêu hành xay dirng co bàn va các tiêu dir an chucrng trInh. 

IV. BE XUAT VA MEN NGHI 
1. Kinh d nghj Trung uong sam ban hành các chü truong, co ch chInh sách, 

van bàn htràng dn thirc hin các Chuong trInh mic tiêu quOc gia giai don 2021-
2025 dê các dja phuong kjp thai cii the hóa chinh sách cüa Trung uong và chuân bj 
trien khai thirc hin. Các van bàn cüa càc B, ngành Trung uong huang dan thirc 
hin các chi.rcing trInh miic tiêu quOc gia nen nhât quán ye cac ni dung, mitc tiêu, 
dOi tuçmg hu&ng lqi trong suôt giai don 2021-2025 d to diêu kin thu.n lçri cho 
các dja phtrong trong vic trien khai thirc hin. 
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2. Kinh d nghj Trung uong sam ban hành dng b h thng ci.i ch chInh 
sách cUa Chucing trInh, thông báo von trung htn cho các dja phiwng; ban hành b 
tiêu chI nông thôn mOi cac cap, trong do, can có djnh hir&ng cii the ye xây dirng 
huyn nông thônmai kiêu mâu dê tao  diêu kin thun lqi cho các da phucmg chü 
dng xây drng ké hoach thirc hin. 

3. KInh d nghj ChInh phü và các B, ngành Trung uang tip tiic có co ch, 
chInh sách rO rang khuyên khich các thành phân kinh tê, các doanh nghip tham gia 
dâu tu vào linh virc nông nghip, nông thôn và xây drng nông thôn mai, giãm nghèo 
ben vftng; 4n dng nhân dan t1r nguyen tham gia dóng gop kinh phi, ngày cong lao 
dng, hiên dat.. .de phát triên h thông ht tang c bàn & nông thôn. S ban hành 
quy djnh cii the ye h thông V.n phOng Diêu phôi nông thôn rnói các cap giai doan 
2021-2025 theo huàn dông b, thông nhât tr Trung wmg den dja phirorng. Tang 
cir&ng cong tác t.p huân, hu&ng dn chuyên sâu cho di ngü can b cap tinh ye triên 
khai các ni dung xây dmg nông thôn mói. 

4. Hin nay, diu kin phát trin ha thng xà hi cüa vüng nông thôn cOn nhiu 
khó khän, dja hInh phic tp nell suât dâu ti.r xây dirng cac cong trInh lan; thu&ng 
chju ành hi.r&ng nng do thiên tai, miza lQ kéo dài; kinh dê nghj Trung uong tao  diêu 
kin cho tinh Quãng Trj tham gia vào các Chuong trInh, drán giàm nhç tác dng 
cüa biên dOi khI hu; dông thôi có sir ru tiên, ho trcl ye nguôn von cho các xà khó 
khàn, dc bit là các xã vüng bãi ngang san xuât ngu nghip chuyén dOi nghê; có cci 
chê, chInh sách dc thü, ixu tiên h trçl vOn dâu ti.r xây dirng ha tang kinh tê xã hi, 
phát triên san xuât cho khu virc nông thôn mien nüi. Dê nghj nâng mic phân bô von 
Chuong trInh mic tiêu quôc gia xây dçrng nôn thôn mâi trung han  giai do?n 2021-
2025 cho các dja phucing bj ãnh hu&ng nng ne cüa mua, lü trong näm 2020 dê vera 
tp trung khàc ph11c, vira duy tn và nâng cao chat luqng xay dmg nông thôn mói 
môt cách ben vüng. 

5. Tang cu&ng hp tác vol các th ch&c quc t d h tr ti.r vn và k thut 
cho Chuong trInh, cüng nhu tranh thu h tr? von tü các to chirc tài chinh quôc tê và 
các dôi tác phát triên quOc te dê tang nguOn lirc cho xay dirng nông thôn m&i trong 
th&i gian den. 

Trên day là báo cáo kt qua thirc hin Chuong trInh h tr9 thirc hin hai 
Chuong trInh mic tiêu quôc gia vay von cüa Ngân hang The giOi, UBND tinh Quáng 
Trj kInh báo cáo B Nông nghip và Phát trien nOng thOn./, 

/ 

Noi nhân: TM.UY BAN NHAN DAN 
- BO NN&PTNT; KT.CHU TICH 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- So KH&DT; HO CHU TIC 
- SO NN&PTNT 
- VP Diu ph6i NTM tinh; 
- Ban Dan tc t1nh •. 
- Luu: VT, NN.  fl) ,.-- 

- A Ha Sy Bong 



Phân C 

1 

Bang 1 

thujc hiçn Chirong trinh mile tieu quoc gia 

TT 
Don v!  chü trI và chlu trách nhim 

chInh 

1. Chirong trInh muc tiêu qu& gia xây dng nông thôn mói 

1 Tiêu chI Quy hotch (cAp huyn, cAp xã), Nhà a dan cu, Môi tnrng - chi tiêu 17.4 (cAp xä) Si Xây drng 

2 Tiéu chI Giao thông (cAp huyn, cAp xã) Si Giao thông 4n tái 

Tiêu chI Thüy lçii (cAp huyn, cAp xã), San xuAt (cAp huyn), Thu nhp, T chirc san xuAt, 
Môi tnr?mg - chi tiêu 17.1, 17.6, 17.7, 17.8 (cAp xä) 

Sâ Nông nghip vã PTNT 

Tiêu chI Din (cAp huyn, cAp xã), C sa ha tng thucmg mti nông thôn, Thu nhp, Môi 
trtthng - chi tiêu 17.8 (cap xä) 

Sâ Cong Thuong 

5 Tiêu chI Y t (cAp huyn, cAp xã), Môi trii&ng - chi tiêu 17.8 (cAp xA) S Y t 

6 Tiêu chI Van hóa (cAp huyn, cAp xã), Co s?i 4t chAt van hóa (cAp xä) Sâ Van hOa, Th thao và Du ljch 

Tiêu chI Giáo due (cAp huyn), Trumg hçc, Giáo diic và dào tto - chi tiêu 14.1, 14.2 (cap 
xä) 

Sâ Giáo diic và Dão to 

8 Tiêu chI Môi tru&ng (cAp huyn) Môi trithng - chi tiêu 17.2, 17.3, 17.5 (cAp xã) S Tài nguyen và Môi tnx?mg 

9 Tiêu chI An ninh trt tir xã hi (cAp huyn), Qu& phOng vã An ninh - chi tiêu 19.2 (cAp xä) Cong an tinh 

10 Tiêu chI Chi dao  xây dung nông thôn mài (cAp huyn) 
Van phông Diu ph& nông thôn mth 
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TT Ni dung Don vi chü trI và chiu trách nhiém 
chInh 

11 Tiêu chI Thông tin và Truyn thông (cp xä) S& Thông tin và Truyn thông 

12 
Tiêu ehI H ngheo, Lao dng cO vic lam, Giáo due và dào to - clii tiêu 14.3, He thng 
chInh tn vâ tip cn pháp 1ut - chi tiêu 18.5 (cAp xã) 

Si Lao dng, Thircmg binh và Xã hOi 

13 Tiêu chi H thng chinh trj vâ tip cn pháp 1ut - chi tiêu 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 (cAp xã) Si NOi  vi 

14 Tiêu chI He thng chInh trj và tip cn pháp lust - chi tiêu 18.5 (cAp xä) S& Tii pháp 

15 Tiêu chI Quc phông và An ninh - chi tiêu 19.1 (cAp xã) B Chi huy Quân sir 

2. Chirong trInh muc tiêu quôc gia giãm ngheo bn vfrng 

1 Tham miru UBND tinh phãn b vn Sâ K hoach vâ Du ti.r 

2 T6 chirc thuc hiên dir an HTPTSX 
Si Nong nghip và Phát triên nông 
tliôn 

3 Thrc hiên dr an dào tao  can b c s và theo dOi tng hçip, báo cáo Chi.rcing trInh 135 Ban Dan tc tinh 
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Bãng2 

hin Chu'orng trInh mile tiêu quc gia 
-- _' 
P khbct1i.r 

 

 

  

   

TT S6/ngay, tháng, näm 

A. Van ban huong dan xay dtrng k hoach cua tInh 

1 
Chi thi cüa UBND tinh v xây dirng k hoch PTKTXH và dl? toán NSNN näm 
2019 

S 806/CT-UBND ngày 15/6/2018 

2 
Chi thi cüa UBND tinh v xay thing k hoch PTKTXH và di? toán NSNN näm 
2020 

S 09/CT-UBND ngày 22/7/20 19 

Van ban hinng dn nãm 2018 cña Sâ KH&DT S 987/SKH-TH ngày 20/7/2017 

Van bàn htiàng dn näm 2019 cña S& KH&DT S 806/SKH-TH ngày 21/6/2018 

Van bàn huàng dn nAm 2020 cüa Sâ KH&DT So 1007/SKH-TH ngày 16/7/20 19 

B. Chirong trInh muc tiêu quc gia xây dung nông thôn mói S/ngay, tháng, nàm 

I Van bàn hiró'ng dn nãm 2018 

1 
Quy& djnh Ban hành b tiêu chI xa nông thôn mâi kiu mu trên dja bàn tln.h 
Quãng Trj giai don 2018-2020 

S 507/QD-UBND ngày 12/03/2018 

2 
Quyt djnh Ban hành k hoch thl?c hin Nghj quy& s 30/20171NQ- HDND ngây 
14/12/20 17 cUa HDND tinh v xay dung nông thôn mài dn näm 2020 

S 914/QD-UBND ngày 07/5/2018 

K hoach Trin khai Chucmg trInh Mi xa mt san phAm tinh Quàng Tr giai doan 
2018-2020 

s6 4565/KH-UBND ngày 17/10/20 18 
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TT Ni dung S/ngày, tháng, näm 

Quyt djnh Ban hành Bô tiêu chI và Quy djnh diu kin, trinh tij, thu t1ic xét, cong 
than và cong b thôn, ban dat  chu.n nông thôn mài thuc các xä dc bit khó khän, 
xä biên giâi, xã bãi ngang yen bin trén dja bàn tinh Quang Trj giai doan 20 19-
2020 

S 3040/QD-UBND ngày 26/12/20 18 

Quyt dinh Phé duyêt danh sách các dla  phiwng chi dao dim xây dung nông thôn 
mâi kiu mu giai doan 2018-2020 

s 854/QD-UBND ngày 23/4/2018 

6 
K hoach kim tra, giám sat Chucmg trInh MTQG xay dirng NTM trên dja bàn tinh 
QuãngTrnam2018 

s6 1589/KH-BCDNTMngay 23/4/2018 

K hoach scr k& phong trào thi dua "Quàng Trj chung sire xây dung nông thôn 
mâi" giai doan 20 16-2020 

S 1588/KI-1-UBND ngày 23/4/20 18 

II Van ban hu'ong dn nàm 2019 

1 
K hoach Trin khai h trci thôn, bàn thuc các xã dc biét khó khän khu virc biên 
giài, xä bãi ngang yen bin xây dung NTM gn vôi giám nghèo bn vUng giai doan 
2019-2020 

S 103/KH-UBND ngày 07/1/20 19 

2 
Quyt dinh Ban hành Bô tiêu chi thôn, bàn nông thôn mài kiu mu trên dja bàn 
tinh Quãng Trj, giai doan 2019-2020 

s 1647/QD-UBND ngày 02/07/2019 

K hoach T chirc dành giá, phãn hang và cOng th.n san phm OCOP tinh Quãng 
Trj 

S 5330/KH-UBND ngày 18/11/2019 

III Van ban hiróng dn näm 2020 

1 Quyt djnh Phãn cOng dja bàn phi trách, dv du xây d%rng nông thôn mth S 184 1/QD-UBND ngày 14/7/2020 



3 

TT Ni dung S/ngày, tháng, nàm 

2 
K hoach xét, cong nhn xã dt chun nông thôn mâi d6i vài các xã sau khi sap 
xp &m vi hành chInh 

So 7521KH-UBND ngày 02/3/2020 

C. Chirong trInh mic tiêu quoc gia giãm ngheo ben vüng 

1 Quyt djnh giao chi tit dtoán chi NSTW thuc hin CTMTQGGNBV nàm 2018 S 938/QD-UBND ngày 08/5/2018 

2 
Quyt djnh v vic giao chi ti& dir to NSTW thirc hin CTMTQGGNBV nãm 

2019 
S 172/QD-UBND ngày 21/01/2019 

3 Quyt djnh giao chi tit dir toán NSTW thirc hin CTMTQGGNBV nãm 2020 S6 37021QD-UBNID ngày 30/12/20 19 
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Bãng3 
, A A çr phat truen san xuat Chiroiig trinh myc tieu quoc gia 

TT 

.' I 

uwg Don vj tInh 

A So Iiro'ng 

Nãm 2018 Nàm 2019 Nàm 2020 Tong cong 

I. Chuong trInh muc tiêu quôc gia xây dirng nông thôn mói 

1 
Tng s mô hIn1i!dr an phát trin san xut duçic th%rc 
hiçn 

mô hInhl du an 21 16 31 68 

Trong do: 

- So mô hinWdr an cO gàn vái chuói giá trj duçic hO tro 
móhInWdtdn 10 11 16 37 

2 Tang kinh phi thuc hin tritu dng 20.24 1 24.387 42.966 87.594 

Trong dO 

-KinhphInhànwóchótrçr triudng 5.900 7.080 14.800 27.780 

- Dónggópczangw&idOnJHTX/DN triudng 14.341 17.307 28.166 59.814 

3 S6 h dan d.rçic h trçi hO 

4 SO' HTXdwqc hO' trci HTX 

SO' Doanh nghip du-cic ho tro' doanh nghip 
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TT Ni dung Don vj tmnh 
So 1.rçng 

Näm 2018 Näm 2019 Nãm 2020 Tong cong 

II. Churo'ng trInh muc tiêu quôc gia giãm ngheo bn vuing 

1 
Tdng s6 mô hInhldu- an phát trien san dwoc thu-c 
hién 

mo hinhl dix an 
28 26 29 83 

Trong dó. 
- So mó hInWdit an có gán vái chuôi giá trj dztqc ho 

trçf 

mô hInhl dix an 

2 Tang kinhphIthrc hin triu dng 9.337,89 9.468,9 10.306,38 29.113,17 

Trong do 

-KinhphInhànu-áchôtrcr triu&ng 8.727 9.018 9.723 27.468 

- Dónggópczangw&idán/HTXIDN triudng 610,89 450,9 583,38 1.645,17 

3 Sáhódandu-qchä'trçr ho 617 568 687 1.872 

4 SHTXdwqchótrc HTX 

S Doanh nghip dwctc h6 lrcr doanh nghip 
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Bãng4 

t quá cJiitãp huãn nâng cao nàng 1rc Chiroiig trinh muc tiêu quôc gia 

TT 
' ." I s lirçiig 

Nàm 2018 Näm 2019 Nãm 2020 Tong cong 

I. Chirong trInh MTQG xãy dirng nông thôn mói 

11 Tng s kp tp hun Lap 16 32 26 74 

2 S6 1uçit ngthi tham gia tp hun Nguai 634 1.634 1.12 1 3.389 

3 T6ng kinh phi nhâ nuâc h trçi triu dng 661,265 832,353 787,529 2.28 1,147 

4 NOi  dung tap huân 

Mt s co ch, 
chInh sách, quy 
dinh mâi ban 
hành v xay 
dirng nông thôn 
mâi; nâng cao 
näng 1rc cho các 
HTX 

Mt s cc ch& chInh 
sách, quy djnh mai 
ban hãnh v xây 
thrng nông thôn mâi; 
trin khai thrc hin 
thôn ban kho kMn 
xây dirng nông thôn 
mai; Chuong trInh 
OCOP; bô chi s 
theo dOi, dáth giá 
nuâc sach  nông thon; 
nãng cao näng 1irc 
cho các HTX 

Tp hun s tay 
hrning dn h trç 
thue hin hai 
chi.rcing trInh 
MTQG; Chuccng 
trInh OCOP; b chi 
s theo dOi, dánh 
giá nuâc sach  nông 
thôn; nâng 
näng krc cho các 
HTX 
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TT Ni dung Don vj tInh 
S Iurqng 

Näm 2018 Näm 2019 Näm 2020 Tong cong 

II. Chtro'ng trInh miic tiêu quôc gia giãm ngheo bn vfrng 

Tng s lap tap hun Lap 22 36 46 104 

2 S luot nguYi tham gia tp hu.n Ngu?ñ 923 1.597 1.886 4.406 

3 Tng kinh phi nhà nirâc h tra triu dng 520 1.345 1.676 3.541 

- Giài thiu v Chwxng trInh 135 giai dotn 2016 - 2020. 
- TriIih tu cac bi.râc lap ho sci va trin khai thuc hin dir an h trçl phát triên san xuât. 
- Quân 1 nhà nuâc ye cosâ ha tang trén dja bàn xä. 
- Thanh quyêt toán von dâu tir cong trInh. 
- K nãng tng hçip s lieu, xây dmg báo cáo ye các nOi  dung, tiên d thirc hiên Chuang 
trInh 135. 
- H thông chInh sách dan tc giai doan 20 16-2020. 
1, Cci chê dtc thu trong quân 1 dâu tu xay dung cong trInh thuOc CT 135 giai don 2016- 

4 Noi dung tap huan 2020. . . . 
2, Quan ly ngan sach tal chinh, tai san nha nucc tal  xa va huorng dan thnh quyet toan nguon 
vônthuc CT 135. 
- Xây dung mOi trtthng the chê thun kñ và vai trô cüa các ben lien quan (10 tiêt) 
- Quãn 1 tác dng môi trueing và xã hi (10 tiêt) 
- HuOng dn to chirc san xuât theo lien kêt to, nhóm và chuôi trong san xuât và tiêu thii san 
phâm (10 tiêt) 
-Cong tác vn hành, duy tu, bão dung cOng trmnh HTCS thuc CT135(10 tiêt) 
-Cong tác giám sat thirc hin các cOng trInh a thOn bàn thuOc  CT135(10 tiêt) 
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Bãng5 

hi thiyc hin Churo'ng trInh muc tiêu quc gia 

TT 
4. 

Ni ding Do vj tInh 
Kêt qua thirc hin 

Nãm 2018 Nãm 2019 Nãm 2020 Tng cong 

I. Chiroiig nông thôn mói trInh muc tieu quoc ga xay drng 

1 TngkinhphIthrchin 10.872.442 11.227.097 11.015.746 33.115.285 

2 V6nNgansáchTrunguynghtrç triudng 139.300 196.200 376.620 712.120 
3 Ngânsáchdjaphgd&irng triudng 134.979 116.659 173.151 424.789 
4 Tin ding triudng 10.396.814 10.800.000 10.300.000 31.496.814 
5 Doanhnghip,HTX triudng 107.949 20.866 47.441 176.256 

6 DOng gop cüa ngir?i dan triu dng 93 .400 93.372 118.534 305.306 

II. Chirong trInh muc tiêu quc gia giãm ngheo bn v&ng 
1 Tëng kinh phi thirc hin 48.450,3 49.688,6 50.115,4 148.254,3 

2 Von Ngan sách Trung iwng h trçi triu dng 43.267,2 44.323,2 44.754,24 132.344,64 

3 Ngân sách tinh di trng triu dng 

4 TIn dung triu dng 

Dóng gop cüa ngrii dan, doanh 
nghip 

triu dng 
5.183,1 5.365,4 5.361,2 15.909,7 
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Ktuã th\c  htên ci ch dãc thu theo Nglii dinh 161/2016/ND-CP 
hg1t,rjnkLjjuc tiêu quc gia giãm nghèo bn vü'ng (Chirong trInh 135) 

\ /•1'://j 

TT Don vi tinh 
S lurçrng 

Nôi dung 
Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 Tong cçng 

I Tng s cong trInhldii an cong trInhl dr an 65 87 77 229 

2 Tng kinh phi th?c hin triu &ng 36.050,44 36.866,88 35.452,3 1 108.369,63 

Trong do 

-KinhphInhànw&ch6trcr triudng 33.692 34.136 33.133 100.961 

- DOnggópczangw&idán triudng 2.358,.44 2.730,88 2.319,31 7.408,63 

S cOng trInh du' an thu-c hiên theo Nghi 
djnh 161 . . 

cong trrnhl dir an 

4 Kinh phi th?c hin theo Nghj djnh 161 triu dng 

Trong do 

- Kinh phi nhà nzthc h6 Irci triu dng 

- Dóng gop cza ngwài dan triu dng 

Bãng6 
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