
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

S6: 2.4' /KI-I-UBND Quáng Trj, ngày3f tháng4jnám 2021 

KE HOJLCH 
Trin khai thyc hin Churong trInh MTQG 

xây dirng nông thôn mói trên dja bàn tinh giai don 2021-2025 

Thirc hin Nghj quyt s 2 5/202 1/QH 15 ngày 28/7/2021 cüa Quc hi v 
vic phé duyt chü trumg dâu tix Chuang trInh miic tiêu quôc gia xây drng nông 
thôn med giai don 202 1-2025, Quyet djnh so 16891QD-TTg ngày 11/10/2021 cüa 
Thu tixàng ChInh phü ye vic Ban hành Kê hoach triên khai Nghj quyêt so 
2 5/202 1/QH 15 ngày 28/7/2021 cüa Quôc hi ye vic phê duyt chü trung dâu ti.r 
Chuang trInh m11c tiêu quôc gia xây drng nông thôn med giai do.n 202 1-2025; 
UBND tinh ban hành Ké hoch triên khai thirc hin Chi.rcing trInh MTQG xây 
dirng nông thôn med trên dja bàn tinh giai don 202 1-2025, c11 the nhu sau: 

I. MJC IMCH YEU CAU 

1. Mite dIch 

Huy dng slrc mnh cüa cã h thng chInh trj và toàn xâ hi vào th?c hin 
Chixcmg trInh MTQG xây drng nOn thôn med (g9i tat là Chuong trInh) trên dja 
bàn tinh giai don 202 1-2025. Ci,i the hóa các mvc  tiêu, chi tiêu, ni dung, nhim 
vii trQn tam cüa tinh trong thrc hin Chucing trmnh; xây dçrng 1 trInh thc hin 
dt chuân theo cap huyn, xa và ti cac thôn, bàn; phân cOng trách nhim CJJ the 
cho các Sâ, ban, ngành, dja phucrng nhäm phân dâu hoãn thành các m',c tiêu cüa 
Chtnmg trinh giai don 2021-2025. 

A A 2. Yen can 

- K hoch phâi dam bâo mvc  tiêu chin lucre phát trin kinh t xã hi cüa 
tinh, ké hoch 5 Nam, hang Näm cüa các cap, các ngành, uu tiên bô trI nguôn lirc 
dê thirc hin Chumg trInh; 

- Barn sat quan dim, miic tiêu, nhim vii theo Nghj quyt s 03-NQ/TU 
ngày 04/11/202 1 cüa Tinh Uy và thirc tê tai  dja phucrng, don vj; 

- Xác dlnh  rô ni dung, nhim vii, các giài pháp tr9ng tam và xây dirng l 
trInh thirc hin cu the dê triên khai thrc hiên; 

- Dam bão sir ph& hçx chat chè, thumg xuyên, thng nht giüa các sâ, 
ngành, dja phung, don v; lông hép có hiu qua nguôn 1irc các Chucrng trmnh 
MTQG, các chucrng trInh, dir an dâu tu r dja bàn nông thOn. 
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II. NQI DUNG KE HOACH 

1. Myc tiêu dn ht Näm 2025 

- Ph.n dAu có thm 04 huyn dt chuân nông thôn mOi và 01 huyn dat 
chuân nông thôn mói kiêu mâu; 

- Co 80% s xä 4at  chun nông thôn mâi, trong do có 09 x vüng dng bào 
dan tc thiêu so và mien nüi; cO 25% so xâ dat  chuân nông thôn mói nâng cao, 
kiêu mâu; không con xã dixói 13 tiêu chI; 

- Có, It njt 40(o s thôn thuQc các xA d.c bit khó khan, vüng dng bào 
dan tc thiêu so và mien nüi dat  chuân nông thôn mOi; 

- Thu nhp bInh quân du ngui khu virc nông thôn tang It nhât 1,5 lan so 
vi Näm 2020. 

(Chi tilt có Phu luc 01 kern theo) 

2. Nhim vy và giãi pháp trçng tam 

2.1. Nhim vy tr9ng tam 

a,) V xáy c4tng  nông thón rnó'i cá'p xâ 

- Duy tn và nâng cao chit lisçing các xâ d dat  chun nông thôn mth (NTM) 
giai doan 2010-2020 theo b tiêu chI xa nông thôn mâi giai doan 2021-2025 do 
TJBND tinh ban hành; 

- Di vOi các xa phn dAu dt chu.n nông thôn m4i giai doin 2921-2025 
(phân dâu CO them 24 xã): Xây dimg kê hoach clii dao  diem cüatinh dôi vài các 
xã huc Chuo1g trInh MTQG  phát triên )dnh tê xä hi vtlng dông bào dâ,n tc 
thiêu so vâ mien nñi (gôm các xA: VTnh O Vinh Khê, Linh Trithng, Mo o, Ba 
LOng, Thun, Hu&ng Tan, Hi.r&ng Phüng); lông ghép cc Chirong trInh MTQG và 
iru tiên nguôn 1irc dja phixong dê ho trçi các xã phãn dâu dat  chuân; 

- Di vi các xã phn d.0 dt chu.n nông thôn, mâi nâng cao giai do 
2021-2025: Can cir tInh hinh thirc tê, khã näng dat  chuân cüa các, dja phtrang ,dê 
tp trung chi dao,  ho try, hun,g dan dê phân dâu cO them It nhât 18 xä (chiêm 
17,8% so xà toà;n tinh) dat  çhuan a nông thôn ni nâng cao. Thrc hin chi dao 
diem cüa tinh dôi v&i mt so xã, dông thai khuyên khich các dja phirGng 1ira ch9n 
1-2 xaIhuyn dê chi dao  diem xâ NTM nâng cao cap huyn; 

- D& vOi xã ph.n du dt chu.n nông thôn ipOi kiu mu giai doan 2p2 1-
2025: Can ci tInh hInh thirc tê, khà nãng dat  chuân cüa các dja phng dê tp 
trung chi dao,  ho tr hung dan, phãn dâu có them It nhât 08 xã (chim 79% ô 
xâ toàn tinh) dat  chuân NTM kiêu mâu, bao gôm Ca the xä dä dat  chuãn kiêu mâu 
giai doan 20 16-2020 cüng phái cong nhn lai theo b tiêu chI mdi; 

(Chi tilt có Phu lyc 02 kern theo) 

- V xây drng nông thôn mOi di vi các xâ dat  dithi 13 tiêu chI: Tp trung 
1ng ghép các Chuong trInh MTQG cho 20 xã dc bit khó khän di.ri 13 tiêu chI, 
nàm ngoài 1 trinh phân dâu dat  chuân (huyn Huóng Hóa có 11 xâ, huyn 
Dakrông có 09 xã) dê hoãn thành các tiêu chI c ban cüa Chung trInh MTQG 
xây drng NTM; thrc hin có hiu qua cOng tác dâ dâu, ph trách, huy dng tài 
tr9, ho trçi cüa các chirng trInh, dir an khác dê ho trçl các dja ph.rang dat  mi1c tiêu 
den Näm 2025 không cOn xA dat  duOi 13 tiêu chi. 

(Chi tilt có Phu lyc 03 kern theo) 
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b) Xáy dyng nông thón mài tgi các thón, ban 

- Xây dmg thôn, ban nông thôn mth a các xã dc bit khó khän vüng dng 
bào dan tc thiêu so và mien nüi: Lông ghép các Chucing trInh MTQG, uu tién 
nguôn lirc xây drng nông thôn mOi cho các thôn, bàn dé phân dâu den Näm 2025 
có it nht 40% so thôn, bàn thuc cac xa dc bit khó khàn vüng dông bào dan tc 
thiêu so vá mien nüi dat  chuân thôn, bàn NTM theo b tiêu chI do UBND tinh quy 
djnh (tuong dtrng có 72/178 thôn, bàn dat  chuân); 

(Clii tié't có Phy lyc 04 kern theo) 

- Xây dimg khu dan cu kiu mu, yuan mu: Tp trun.g chi dao  mi  dla 
phuong lija ch9n mt so khu dan cu din hInh dé xây dimg khu dan cu NTM kiêu 
mu, vu?m mu theo phuang chãm "cO nhiu thôn, ban, khu dan cu dat  chuân kiu 
mâu, sè có xa kiêu mu", trng buOc hucng den hInh thành các mien qué dáng song. 

c) V xáy dyng huyn nông thôn mó'i, huyn nóng thón mái kku rnáu 

- V xây dirng huyn nông thôn mOi: Tp trung chi dao,  uu tiên ngun 1irc 
h trV 04 huyn: Triu Phong, Hal Lang, Vinh Linh, Gio Linh phân dâu dat  chuân 
huyn nông thôn mâi; 1 trInh phân dâu thrc hin nhu sau: các huyn Triu Phong, 
Hal Lang phân dâu dat  chuân vào cuôi Näm 2023, huyn Vinh Linh phân dâu dat 
chuân vào cuôi Näm 2024, huyn Gio LinE phân dâu dat  chuân vào cuôi Nàm 
2025; - Vé xây dirng huyn nông thôn mói kiéu mu: Tp trung chi dao,  h trçi 
huyn Cam L tiêp tiuc duy trI và nâng cao chat luçmg các tiêu chI huyn nông 
thôn mOi; phân dâu trâ thành huyn NTM nâng cao vào cuÔi Nàm 2023 và hoàn 
thin các tiéu chI dê xây dirng huyn nông thôn mOi kiêu mu vào Näm 2025. 

2.2. Giãi pháp trQng tam 

a) Tiê'p tyc ddy mgnh cong tác tuyên truyJn náng cao nhan  th&c v xay 
dyng nOng thOn rnâi trong can dáng viên và các tang lop Nhán dan 

Xây drng và phát dng phong trào Quãng Trj chung süc xây drng nông 
thôn mOi giai doan 2021-2025. T.p trung chi dao  và to chrc quán trit, tuyên 
truyên sau rng tOi toàn the can bO,  dàng viên và Nhân dan ye rnuc dIch, nghia, 
tam quan tr9ng và nâng cao nh.n thirc, thông nhât hành dng dê thirc hin tot các 
nhim viii, giãi pháp trçng tam cüa Chuang trInh. Da dang hóa hInh thrc và ni 
dung tuyên truyén thông qua các phung tin thông tin dai  chüng, sinh hoat cUa 
các tO chirc doàn the chInh trj, xa hôi d nâng cao nhn thirc trong can b, dàng 
viên và các tang lap Nhân dan, tao  sir thông nEat trong nE.n thrc và hành dng. 

b) LcIp rnái, rà soar, bd sung quy hogch, d an xáy dyng nOng thOn rnói 

Tp trung lam t& cong tác quy hoach, t chi'rc thrc hin và quân 1 theo 
quy hoach xây dirng vüng huyn và quy hoach chung xây dirng xã nông thôn m6i, 
dam bão gAn ket giüa dâu tu ha tang kinh tê xã hi, thüc day do thj hoá, phát triên 
cong nghip, dch vi g.n vâi quy hoach xây dimg. Rà soát diéu chinE, bô sung và 
1p dê an xây drng nông thôn mâi nâng cao, nông thôn mâi kieu mu bão dam 
phü hcip vai quy hoach và theo hu&ng phü hqp vâi phát trién do thj. 
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c) Tiê tyc b sung, hoàn thin h tMng cct ch chinh sách 

- Ban hãnh các van ban hung dn thirc hin Chumg trinh theo thâm quyên; 
chi do các dja phucmg chü dng ban hành các cc ché dc thu h trçi thirc hin các 
ni dung cüa Chiiang trInh theo hiiàng nãng cao chat luçing, di vào chiêu sâu và 
bn vüng; 

- Rà soát, hoàn thin các B tiêu chI xây drng nông thôn mâi vâi các ni 
dung, tiêu chi Trung hong giao cho tinh quy djnh, phü hçp vâi diu kin thirc tê 
cüa dja phuong, vüng mi&n; 

- Rà soát và xây dirng dng b các chInh sách v huy dng ngun lirc d 
thrc hin các mic tiêu, nhim vi cüa Chixang trInh theo hithng tp trung, trçng 
dim, tránh dan träi, dam bão miic tiêu Chuang trInh cüa tinh. Huy dng von dâu 
th.r cüa doanh nghip di vâi các cong trInh có kha nang thu hi vn trirc tip; tang 
cix&ng các hInh thirc hqp tác cong tu và xä hi hóa d thu hut du tu vào nông 
nghip, nOng dan, nông thôn; 

- Xây drng ca ch 1ng ghép ngun vn cüa các Chuang trInh MTQG giai 
don 202 1-2025, trong do cO ca ch uu tiên di vói các xã phân dâu d?t  chuãn, xä 
drói 13 tiêu chI và thôn, bàn ph.n du dt chun nOng thôn mâi cüa các xã d.c 
bit khó khän; 

- Tang ci.rmg phân cap, trao quyn cho cp xâ, tto mi diu kin thun 1ci 
dé nguñ dan và cong ding thirc s1r lam chü trong xây drng nông thôn mói, dam 
báo tInh cong khai, minh bach và trách nhim trong su& qua trInh thirc hin 
Chixang trInh. 

d) Kin toàn Ban Clii dgo và co' quan gizp vic cho Ban Chi dgo 

- Kin toàn Ban Chi do các chuo'ng trInh MTQG tinh, b sung quy ch 
hot dng và phân cOng trách nhim cii th cho trng thânh viên, gän trách nhim 
ngu?i di'rng du các dan vj tham gia Ban Chi dao  và trách nhim d dâu các dja 
phuang khó khàn; 

- Sp xp, kin toàn t chüc b may cüa co quan tham muu, giüp vic Ban 
chi dao  các chucrng trInh MTQG & cp tinh, huyn theo hu&ng tang cLr&ng chuyên 
trách, chuyên nghip. Các xã phái b trj, phãn cOng dii can b dê theo dOi, triên 
khai th1rc hin Chuang trInh xây dung nOng thôn m&i. 

e) Tang cu'&ng cong tác kiJm ira, giám sat tInh hlnh thy'c hin Chu'crng trinh 
các cap 

- Xây drng và trin khai có hiu qua h thng giám sat, dánh giá dng b, 
toàn din dáp i'mg yêu câu quán 1 Chtrcing trInh, kjp th&i tháo gi nh&ng khó khan, 
vuàng mc cüa dja phuong trong qua trInh thirc hin chuong trInh; 

- Tang cu&ng cOng tác kim tra, giám sat trong qua trInh thrc hin chuang 
trInh tai  co s& thông qua sir chi do cüa Tinh üy, tang cu&ng vai trO giám sat, phãn 
bin xâ hi cüa Mt trn T quôc Vit Nam các cap. 
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III. PHAN CONG TO CHtC THITC HIN 

1. Trách nhim cüa các So', ngành, cp tinh 

- So Nông nghip và Phát trin nông thôn là cor quan ThirOng tr1rc Chuo'n 
trInh MTQG xây dirng nông thôn mOi, có trách nhim tham muu UBND tinh kê 
hoach con tác hang Näm dé chi do thiriC hin tot các ni dung Kê hoch nay; 
theo dôi, tong hçip tInh hInh thirrc hin Chuang trInh trên dja bàn tinh; 

- Các SO, ngành c.p tinh t chirc th1rc hin, huOng dan, kim tra, giám sat tin 
d và két qua thrc hin các ni dung, nhim vu xây drng nông thôn mOi theo chirc 
nàng cOa don vj; thc hin các nhim vu di..rçc phân cong tai  Phiri inc 05 kern theo Kê 
hoach nay và các nhim vul khác do Ban Chi dao  tinh, UBND tinh phãn cong. 

2. D nghj Mt trn T quEc và các t chfrc chInh trj xã hi tinh 

Tuyên truyn, vn dng can b, doàn viên, hi viên, cac tang lOp Nhân dan 
tIch cure  tham gia phong trào xây drng nông thôn mOi; to chirc dánh giá sur  hài 
lông cUa ngirOi dan ye kêt qua xây drng nông thôn mOi; dông thOi tang cuOng 
giám sat va phãn bin xâ hi trong xây dirng nông thôn mOi. 

3. Các co' quan Thông tan, Báo chI 

Báo Quâng Trj, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Cng Thông tin din 
tü tinh, các Co quan thông tin truyên thông dóng trén dja bàn tinh: C.n cü vào 
chirc näng nhim vu cüa donvj, chU dng phôi hçip vOi các SO, ngành và UBND 
các huyn, thj xã tuyên truyên các chü tri.rong, chInh sách cüa Trung uong, cüa 
tinh ye xây drng nông thôn rnOi và dua tin nhüng mô hInh, t.p the, h gia dInh, 
Ca nhân diên hInh tiên tiên dê h9c tap, nhân rng. 

4. UBND cp huyn 

- Chü dng xây drng k hoach  t chirc trin khai thc hin Chrnmg trmnh 
trén dja bàn huyn; bô trI ngân sách cap huyn, dông thOi huy dng mi nguOn 
lirrc de thire hiên dat  muc tiêu kê hoach dê ra; 

- Tuyên truyn, vn dung mçi tang lap Nhân dan tham gia phong trào 
"Quãng Trj chung sirc xây dirng nông thôn rnOi"; khuyên khIch ngiri dan tIch 
cure tham gia c'1ng chInh quyên trong xay drng nông thOn mOi. 

5. So' kt, tng kt Chu'o'ng trInh và ch d thông tin, báo cáo 

- To ehüc so kt tInh hInh thuc hin Chircing trinh giai doan 2021-2025 vào 
Nàm 2023, tong kêt Chiiong trInh vâo Näm 2025; giao co quan ThuOng trure 
Chirong trInh tham miru UBND tinh tO chirc thurc hin; 

- Các SO, ngành cp tinh và các dja phuong thurc hin nghiem tue ch d 
báo cáo djnh k3t 6 tháng và hang Nam ye UBND tinh (qua co quan ThirOiig trçrc 
Chirong trInh), thrc hin thông tin, báo cáo dt xuât ye co quan ThirOng trirrc 
Chirong trInh dé tong hçp, khi có yeu câu cüa cap có thâm quyên. 

Trong qua trInht chOc thc hin, nu cn diu chinh, süa dM, b sung 
nhng ni dung cüa Kê hoach nay nhãm phU hçip vOi tInh hInh thurc tiên, các SO, 
ban, ngành cap tinh, UBND các huyn, thj xã báo cáo UBND tinh (qua SO NOng 
nghip và Phát triên nông thOn) dê xem xét, giãi quyêt kp thOi. 
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Trên day là k hoach trin khai thirc hin Chumg trInh MTQGxây dimg 
nông thôn mâi trên dja bàn tinh giai doan 2021-2025; UBND tinh yêu câu các Sâ, 
ban, ngành, doàn the cap tinh; UBNID các huyn, thj xä và các dcin vi lien quan 
tp trung chi dao  thrc hin hiu qua, phân dâu hoàn thành các miic tiêu cüa tinh 
dâ dê ra., 

Noi nhin: 
- B Nông nghip và PTNT; 
- VPDP NTM Trung irng; 
- TT.Tinh Uy, TT.HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Uy ban Mt trn TQVN tinh; 
- Các So, ban, ngành doan the cap tinh; 
- VPDP NTM tinh; 
- UBND các huyn, thj xA; 
- Lxu: VT, NN. 
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'. Phu luc 01 

MUC TIEU THIIC ftIEN CHUO TRINH MTQG xA DU'NG NONG THON M€fl GIAI DOAN 2021-2025 
(Kemtheo Kê hoach iô 1t4/KH- UBND ngay .-( /12/2021 cua UBND tinh Quang Tn) 

TT Ctiêu 1' DVT 
Thtrc hiên 
Nam 2020 

Miic tiêu gial doan 202 1-2025 

Näm 2021 Nám 2022 Nám 2023 Näm 2024 Nãm 2025 

I Cp huyn 

1 Huyn dt chuAn NTM (lüy k) Huyn 1 1 1 3 4 5 

2 Huyn dt chun NTM nãng cao (luy k) Huyn - - - 1 1 1 

3 Huyn dt chuAn NTM kiu mu (lüy k) Huyn - - - - - --- 1 

II dp xA 

1 Xä dat chuAn NTM 

- S6xa(1uyk) x 57 63 69 73 77 81 

- T 1 % 56,4 62,4 68,3 72,3 76,2 80,2 

2 XA dt chu.n NTM nãng cao 

- Sxa(1üyk) xA - - 05 08 11 18 

- T'1 % - - 5,9 7,9 10,9 17,8 

3 Xã dat chu.n NTM kiu mu 

- Sxa(1üyk) 02 02 02 03 05 08 

- T5i1 1,9 1,9 1,9 2,9 4,9 7,9 

III Cap thon 

1 
Thôn, ban d?t  chun NTM cUa các xa DBKK ving 
dng bào dan tOc  thiu s6 và min nüi 

- Sthôn(1uyk) Thôn - 03 07 25 43 72 

- T5'lê % - 1,7 3,9 14 24,1 40,4 



DASH SACH CA 

(Kèr\theà K hOäh,.'s 
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Phu luc 02 
- P S L X P A 

XA BANG KY PHAN BAU BT CHUAN CAC CAP BQ 
.NG THON MI GIAI BO4LN 2021-2025 
.it/KH- UBND ngày .31 /12/2021 cza UBND  tinh Quáng Tn) 

TT Huyn it$g phn du Xã Näm phn dgu dat Ghi chul 

Huyn Vinh Linh 

XA dat chu.n NTM 

XVTnhHà Näm 2021 

Den nam 2025: co 15/15 xa dat 
chu.n NTM; 03 xâ NTM nãng cao; 
03 xA NTM kiu mu 

Vinh Khê Näm 2022 

VinhO Näm 2024 

Xã dat  chun NTM nãng cao 

VinhThüy Näm 2022 

Vinh Hôa Näm 2023 

Hien Thanh Nam 2024 

Xã dat  chun NTM kiu mu 

Kim Thach Näm 2023 

Vinh Giang Näm 2025 

Vinh Lam Näm 2025 

2 Huyn Gio Linh 
Xã dat  chun NTM 

Gio Viêt Näm 2021 

Dn nm 2025: có 15/15 xã dat 
chuãn NTM; 03 xã NTM nãng cao; 
02 xã NTM kiêu mu 

Trung Giang Nm 2021 

Gio Mai Näm 2021 

Gio Châu Näna 2022 

FIai Thai Näm 2022 

Gio Hãi Näin 2023 

Linh Tnrng Nàm 2024 

GioAn Nàm 2025 
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TT Huyn Di tirong phn du Xã Näm phn du dit Ghi chü 

XA dtt chuân NTM nâng cao 
GioM Nàm 2025 

Gio Vit Nàm 2025 

XA dtt chuân NTM kiêu mâu 
Gio Scm Nãm 2025 

Gio Quang Nãm 2025 

3 Huyn Triu Phong 

Xã dat chun NTM 

Triu Long Näm 2021 

Dn näm 2025: có 17/17 xã dat 
chuân NTM; 03 xã NTM nâng cao; 
02 xã NTM kiu mu 

TriêuDô Näm 2021 

Triu Van Näm 2022 

Triu Lang Nãm 2022 

Triêu An Nàm 2022 

Xã dtt chun NTM nãng cao 

Triêu Thuan Näm 2023 

Triu Ai Näm 2024 

Triu Scm Näm 2025 

Xã dat  chuãn NTM kiêu mâu 
Triêu Da Näm 2023 

Triu Trch Näm 2024 

4 Huyn Hái Lang 

Xã dat  chun NTM 

Hái Djnh Nâm 2021 

Dn näm 2025: có 15/15 xâ d.t 
chuãn NTM; 03 xà NTM nãng cao; 
02 xã NTM kiu mu 

Hãi Khê Nàm 2022 

Hãi Chanh Nâm 2022 

Hái An Nàm 2023 

Xã dat  chuân NTM nãng cao 
Hal Thing Nãm 2023 

Hai Phong Näm 2023 
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TT Huyn JJi tirong phn du Xã Näm phn du dat Ghi chü 

Hãi Dmg Nm 2024 

Xã dat chun NTM kiu mu 
Hãi Thuçing Nm 2023 

Hãi Phü Näm 2024 

5 Huyn Cam L 

Xã dtt chun NTM nâng cao 
Cam Nghia Nm 2022 

Den näm 2025: có 07/7 xã dat 
chu.n NTM; 02 xâ NTM nãng cao; 
03 xã NTM kiu mu 

Cam Tuyên Näm 2025 

Xä dat  chun NTM kiu mu 

Cam ChInh Näm 2023 

Cam Hiêu Näm 2024 

Cam Thãnh Nàm 2025 

6 Huyn Hixàng Hóa 

Xã dat  chu.n NTM 

Hirâng Phüng Näm 2024 

Dn näm 2025: có 08/19 xã dat 
chun NTM; 01 xã NTM nãng cao; 
01 xä NTM kiu mu 

Huàng Tn Näm 2025 

Thun Näm 2025 

Xä dat  chun NTM nâng cao Tan Lien Näm 2024 

Xâ dat chun NTM kiu mu Tan Hqp Nàm 2025 

7 Huyn Dakrông 
Xä dat chun NTM 

MOO Nàm2025 
Dn näm 2025: có 03/12 xä dat 
chun NTM; 01 xã NTM nãng cao Ba Lông Näni 2025 

Xã dat  chun NTM náng cao Triu Nguyen Näm 2025 

8 Thj xã Quang Trj Xã dat  chun NTM nãng cao Hái L Näm 2025 
Dn näm 2025: có 01/01 xã dat 
chuân NTM nang cao 
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Phu luc 03 
K PHAN DAU KHONG CON xA DUO! 13 TIEU CHI 

GL4I DO1N 202 1-2025 
.J4V/KH-UBND ngày J.f /12/2021 cña UBND tinh Quáng Tn) 

TT 
\ 

Donvi 
Stichi 
4ifNäm 

Dir kin s tiêu chI tänglgiãm hang Nàm Dir kiên s tiêu 
chiditdnnãm 

2020 
hUhS 

2025 
I Huyên Dakrông 
1 XAAVao 8 1 1 1 1 1 13 
2 Xä Hüc NghI 8 2 2 1 1 1 15 
3 Xa Ta Long 7 2 1 1 1 1 13 
4 XãBaNang 7 - 2 1 1 3 14 
5 XãDakrong 8 1 1 2 1 2 15 
6 Xä Ta Rut 10 1 1 1 1 1 15 
7 XaABung 9 1 1 1 1 1 14 
8 XaANgo 9 2 1 1 1 1 15 
9 Xã Hung Hip 9 - 1 1 2 1 14 
II Huyn Htróng Hóa 
1 XHiiângLâp 8 - - 2 1 2 13 
2 XA HuOng Viêt 8 1 1 1 1 1 13 
3 XaHtràngLinh 9 1 1 1 1 1 14 
4 XaHuàngSm 7 2 1 1 - 2 13 
5 Xãllüc 9 -2 1 1 2 2 13 
6 Xã Huàng LOc 9 - 1 1 1 1 2 13 
7 Xã Thanh 10 - 1 1 2 1 1 14 
8 XäXy 9 -1 1 1 1 2 13 
9 XäADii 11 -1 2 1 1 2 16 
10 XaBaTng 9 - - 1 1 2 13 
11 XLIa 9 2 1 2 1 1 16 





DANH SACH CAC fON, : %2 
BANG IY FIANDAU 

(Kè,, theoKi hhac, 

1 

Phu luc 04 
CAC xA BBKK VUNG BONG BAO DAN TQC THIEU SO VA MIEN NUI 
T CLIUAN THON NONG THON M411 GIAI BOAN 2021-2025 

L4g/KH-uBND ngày /12/2021 cña UBND tinh Quáng Tn) 

TT Näm/ da phirong S thôn Ten than 

I Nãm 2021 3 

1 Huyn Vinh Linh 3 

Xã VTnh O 2 Cay Tam; Thôn Trüc 

VTnh Khê I Xung Phong 

II Näm 2022 4 

1 Huyn Vinh Linh 3 

Xä VTnh O 2 Thôn Xóm Mâi; Thôn Ln 

Xã Vinh Khê I Thôn Khe Cat 

2 Huyn Huàng Hóa I 

Xâ Huâng Phiing 1 Co NhM 

III Nãm 2023 18 

1 Huyn VTnh Linh 3 

XA Vinh O 2 Thôn Xã Läi; Thôn Xà Nm 

XâVInhKhê I ThônMth 

2 Huyn Gio Linh 2 

Xà Linh Trtxng 2 Bn Tat, Bn Ha 
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TT Nàml dla  phuong S thôn Ten thôn 

3 Huyn Dakrông 2 

ARôngDixài XAANgo I 

XAABung 1 CuTài2 

4 Huyn Huàng Hóa 11 

XaHithngLp I CüBai 

Xã Hixàng Phiing 2 Phüng Lam; Di D) 

XaBaT&ng 1 Tram 

XâThanh 1 AHo 

Xã Huâng Linh 1 Hoong Mâi 

Xä Huàng Tan 2 Tan Linh; Tan Vinh 

Xã Thuãn I Thuân Hôa 

Xã LIa 2 KS' Tang; Tang Co Hang 

IV Nãm 2024 18 

1 Huyn VTnh Linh 1 

Xã Vinh O 1 Thôn MIt 

2 Huyn Gio Linh 2 

Xã Linh Trithng 2 Khe Me; Dng Don 

3 Huyn Dakrong 4 

Xã A Ngo 2 A La; K5' Neh 

XATa Long I PaHy 

Xâ Mo O 1 Phü Thing 
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TT Näml da  phirong S thôn Ten thôn 

4 Huyn Huâng Hóa 11 

Xã Huâng Phüng 2 Huâng Hái; Hrning Phü 

Xã Ba Tng 1 Ba Lông 

XAADi 1 DngTãm 

Xã Thanh 1 Thanh 1 

Xã Hithng Vit 1 Trâng - Ta Pung 

XA Huàng Tan I Tram 

Xä Hue 1 Hue Thixçng 

Xâ Thuãn 1 Thuân 5 

Xä Hixàng Lc 1 Trm Cheng 

XãLIa I AQuan 

V Nãm 2025 40 

Huyn Gio Linh 5 

Xã Linh Tnning 5 
Cu Dinh; Ba De; Trung Thãnh; Tru&ng Hãi; Song 

Ngân 

2 Huyn Dakrông 20 

Xã Hithng Hip 3 Ra Lu; Phü An; GiA Dã 

Xä Dakrông 2 K Lu; Ta Lêng 

Xã Hue NghI 2 La To, Hüc NghI 

XãTàRiit 3 TàRiit1;TàRut2;TaRiit3 

Xã MO O 2 Khe Lui; Ding Dm 

Xã Ba Lông 2 Mai &in; Thôn 5 
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TT Näml dla  phirong S thôn Ten thôn 

XAABung 1 TyNê 

XA Ta Long 1 Ta Lao 

Xã A Vao 2 A Vao; Ró Ró 

XãBaNang 2 RaLây,SaTr.m 

3 Huyn Huàng Hóa 15 

Xä Hixóng Lp I Crp — Cuôi 

Xâ Hrncng Phüng 2 Cçip; Doa Cu 

Xã Ba Tng 1 Loa 

XãADoi 1 PrinThãnh 

Xâ Thanh I Ba Viêng 

XA Hxàng Vit 1 Xà Thing 

XA Hrnrng Linh 1 Mit - Pa Cong 

Xã Huàng Tan i Rung 

Xã Hác 1 Ta Nüc 

Xã Thuán 2 Thuân 1; Thun 3 

Xâ Hixóng Lc 1 Cüa 

XãLIa 1 AMáy 

XA Xy 1 Troan La Reo 

Tng cong 83 
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Phu luc 05 
U'C lIEN CAC NOI DUNG CUA CHIflJNG TRINIH MTQG XAY DING NONG 

\i N MOI GIAI DON 2021-2025 TREN LilA BÀN TINH 
gch  só'J4'/KH-  UBND ngày  .1  /12/2021 cia UBND tinh Quáng Tn) 

TT 

\ :-'- / 7 

' No. dung thurc hien 
Don vi chü tn th,rc 

h,en 

Nâng cao hiu qua quãn I va thtrc hin xây dtrng NTM theo quy hoach nhäm nâng cao dôi song 
kinh t xä hi nông thôn gãn vói qua trInh do thi hoá 

- Clii dao  rà soát, diu chinh, 1p mài quy hoch chung xây dung xã gn vài qua trInh cong nghip hóa, 
do thj hOa (CNH - DTH) theo quy djnh pháp luãt ye quy hotch xay dijng, phü hçip vài djnh hi.râng phát 
triên kinh té - xà hi cUa dja phrnmg. Trng buOc lap quy hoach clii tiêt xây dung (sau quy hoach chung 
xay dirng xã) nhãm quãn 1 hoat dng dâu tu xay dirng, quàn I không gian, kiên trüc cárih quan a khu 
virc nông thôn. Tp trung quy hoach laj  các khu, ci1m dan ctr/thôn, bàn t?i  cãc xä biên giâi; 

- Chi dao ra soat, dieu chinh 1ip quy hoich xay dirng vung huyçn gan vcn qua trinh CNH - DTH nham 
dáp 1rng yell cu xay drng NTM, lam ci sâ 1p quy hoach chung các xã, các do thj, các khu chirc näng 
thuc huyn; 

- Theo dOi, clii dao, tng hcip tInh hmnh th?c hin và phii trách thm djnh, thm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xA) ye Quy hoach. 

SâXây dung 

Phát trin ha tng kinh t xa hi co bàn dOng b, dam bão kt ni nông thôn - do thj và kt ni các 
vüng mien 

- Chi dao hoàn thin va nâng cao he thng h tAng giao thông trên dja bàn xä, ha tAng giao thông kt ni 
lien xã, lien huyn, h thông ben xc khách cap huyn dat  chuAn theo quy djnh. Lông ghep các nguôn hrc 
dê cac dia phirimg dat cliuân tiêu chf giao thông theo lô trInh; phôi hcip và huàng dAn các dia phrnmg 
tfrng buâc hoàn thin va nãng cao chAt lirçmg h thëng kt cAu ha tAng giao thông 4n tâi theo quy hoach; 

- Theo dOi, chi dao,  tng liqp tInh hInh thirc hin và phii trácli thAm djnh, thAm tra các chi tiêu, tiêu chi 
NTM (cap huyn, xä) ye Giao thông; 

So Giao thông vn tãi 

(Renffheo1  K! 
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TT Noi dung thu'c hien 
DonvichütrIthurc 

hiçn 

2 

- Chi do hoãn thin vã nãng cao chAt krçmg he thng thUy lcii và phOng chng thién tai cAp huyn, x, 
dam báo ben vng và thIch lrng vi biên dôi khI hu; chi do lông ghép các nguôn von h6 trq phát triên 
thüy lçii rihö, thüy lqi ni dOng và tuâi tiên tiên, tithi tiêt kiêm nuàc; 

- Chi dao xay dung h thóng nu.ràc sach  nOng thôn, trong do uu tiên xây dung và nâng cAp h th6ng cac 
cong trInh cap nuâc sinh hot tp trung, dam báo chat krçing nuâc sch theo quy djnh cüa Bô Y tê; tang 
ci.rmg cong tác quân l, vn hành và khai thác cong trInh dam báo ben vftng; 

- Chi dao  tap trung dAu tu xây dirng cor sr ht tng các viing san xuAt tp Irung gn vài lien k& chui giá tij; 

- Theo dOi, chi dao,  tng hçp tinh hInh th?c hin và phu trách thAm dlnh,  thAm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xa) ye Thüy lqi và phOng, chông thiên tai; Nuâc sach,  ntràc hçip v sinh; To churc san 
xuât; Kinh tê. 

Sâ Nông nghip Va 
Phát triên nông thôn 

3 

- Chi dao cãi tao và nâng cAp h thng luài din nông thôn, he thng din chiu sang theo huàng an toàn, 
on djnh và dam báo m quan; 

- Chi do, huàng dn, d xuAt du tu xay dujng h th6ng cor s& ha tAng thucing mai  nOng thôn, chçi an toàn 
thijc phAm cAp xA; các chçi trung tarn, chor dAu miiTrung tam thu mua - cung urng nông san an toân cAp 
huyn; huàng dn phuorng an lien kêt tiêu thii, quãng bá các san phâm chü 1u1c trên dia bàn huyn, xà; 

- Theo dOi, chi dao,  tng hqp tInh hInh thirc hin và phv trách thAm djnh, thAm tra các chi tiêu, tiéu chI 
NTM (cap huyn, xa) ye Din; Cor s& ha tang thucing mai  nông thon; Kinh té. 

Si Cong Thuong 

4 

- Tip tiic chi dao  dAu tir xay durng trting h9c cac cAp (Mm non, tiu h9c, THCS hoc tnthng ph thông 
có nhiêu cap h9c cO cap h9c cao nhât là THCS) dt tiêu chuân cci sâ vat  chat theo quy djnh. Dâu tu xây 
dmg tniông Trung h9c phô thông dt chuân quôc gia mirc do 1 tth len, Trung tarn Giáo duic nghê nghip; 
- Giao ditc thuing xuyên dat kiêm djnh chat hrcmg giáo duic (u.ru tiên các huyn nãm trong kê hoach phãn 
daudatchuânNTM); 

- Trin khai D an dam báo co s vat  chAt cho Chuorng trinh giáo duic m.m non và giáo diic ph thông; 
Kê hoach xay duxng truthng dt chuân quOc gia giai do?n 202 1-2025; 

- Theo dOi, chi dao,  tng hqp tInh hInh thurc hin va phi trách thAm dlnh,  thAm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xã) ye Trur?ng hoc, Giáo dc. 

ucvàDâotao 
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TT Noi dung thtrc hien 
Don vichütrIthuc 

hiçn 

5 

- Xây dirng và trin khai D an xây dirng, hoàn thin h th6ng thit ch van hóa, th thao ca sà tren dja 
bàn tinh; h trq, huàng dn ye chuyên mon nghip vii, trang thiêt bi và kinh phi hoat d)ng cho thiêt ché 
van hóa - the thao các cap; hoàn thin t6 chcrc và hoat dng các Trung tam Van hóa - Thông tin vã 

Sa Van hoa, The 
thao va Du 1!ch 

TD1TF cAp huyn và Co nhiu hoat dng k& n6i vâi các xA cO hiu qua. Bão tn và phát huy giá tn các 
di san van hOa trên dja bàn huyn, xä gn vâi phát trin du ljch nông thôn, du ljch cong dng; 

- Theo döi, chi dao,  thn hçip tinh hinh thirc hin va phii trách thm djnh, thAm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xä) ye Ca s 4t chat van hóa, VAn hóa. 

6 

- Chi do xây dirng, cãi tao  và náng cAp v ca sâ ha tng, trang thi& bj cho các tr.im y t xA, trong dO tp 
trung cho các xã mien nüi, vüng sâu, ving xa, vi)ng dc bit khO khAn. Xây drng và nâng cap cci sà ha 
tang, trang thi& bj dat  chuân cho các Trung tam tê huyn (tru tiên các huyn nAm trong kê hoach phAn 
dAu dt chuAn NTM); 

- Theo dOi, chi dao,  tng hqp tInh hInh thirc hien và phi trách thAm djnh, thAm tra các chi tieu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xA) ye Y té. 

Sa Y te 

- Chi dao  huy dng các ngun 1irc tip tile dAu ti.x phát Irin cor s& ha thông tin, Co si dü 1iu dng b, 
phiie viii cho qua trinh frng diing cong ngh so và chuyên dôi so ? nông thôn. Triên khai Dê an dâu tti, 
nâng cap dài truyén thanh Ca sà trên dja bàn tinh giai doan 20 18-2025; Pháttriên, duy trI các dim cung 
cap djch vi1 truyên thông da phuang tin tai  các diem phiic vii btru chmnh nhAm nãng cao khà nAng phi,ic 
vi ngtrn dan tiêp can các djch vi công, cung cap các san phãm, djch vii báo chi, xuât bàn và các dch 
vi thông tin và truyên thông khác; 

- Chi dao,  htràng dn trin khai thirc hin D an chuy&i d6i s cAp xä gn vâi xây di,rng nOng thOn mài; 

- Theo dOi, chi dao,  t6n hçrp tInh hInh thirc hin và phi trách thni djnh, thm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xA) ye Thông tin và Truyên thOng, Djch vi cong trrc tuyên. 

Si Thông tin và 
Truyên thông 
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TT Nçi dung thtrc hien 
DonvichütrIthirc 

hiên 

lit 
Thrc hin cO hiii qua tái co cãu ngãnh nông nghip, phát trin kinh té Hông thôn nhäm Hang cao 
giá tn gia tang, phà hqp vói qua trInh chuyên dôi s& thIch irng vói bin di khI hu, gop phãn 
nãng cao thu nhp ngu'ôi dan theo huong bn v&ng 

- Chi dao  tnin khai có hiu qua co cu lai  ngành nông nghip theo hixàng nãng cao giá frj gia tang, phát 
trien ben ving, kinh tê tuãn hoãn, nông nghip sinh thai; phát huy cO hiu qua lçci the ye dja hInh, khf 
hu, cãnh quan thiên nhiên vA h tang kinh tê xA hi; 

- HInh thành cac v1tng san xuAt tp trung, ap diing ci gio'i hóa dng b; nâng cao näng luc ch bin và 
bâo quân nông san theo cac mô hinh lien kêt san xuât theo chuôi giá frj gan vài tiêu chuân chat lucmg 
và cap mA yang nguyen lieu; tang cix?mg 1mg ding cong ngh cao trong san xuât nông nghip, chuyên 
dôi co câu san xuât; thüc day chuyên dOi so trong nông nghip; 

- Thc hin có hiu qua Chrnmg trinh Mi xA mt sAn phm (OCOP) g.n vii phát trin tiki thu cOng 
nghip, nganh nghe và djch vi nOng thôn, nhàm thUc day kinh tê nông thôn trén ca sâ tAng cu?ing 1mg 
diing chuyên dôi so, kinh tê tuãn hoAn và phát triên ben vffiig; triên khai hiu qua các giAi pháp bão ton 
va phát trMn ngAnh nghe nông thôn theo Nghj dinh so 52/2018/ND-CP ngày 12/4/2018 ciia ChInh phil 

NA 
Phát tii n g 

2 

Chuyn djch Co cu kinh th, di mài và nâng cao hiu quA các hInh thüc t chlrc san xut và hçp tác xA, 
thc hin Chuong trInh h trçi phAt trién kinh té$p the, hqp tác xA giai don 2021 - 2025, trong do, tru 
tiên cac HTX nông nghip 1mg ding cong ngh cao, cO lien kêt tiêu thi vài cAc doanh nghip, HTX 
tham gia chuong trInh OCOP; thrc hin cac chInh sách khuyên khIch doanh nghip dâu tu vAo nông 
nghip theo huâng lien kêt chuôi giá In; thUc day thrc hin b hiêm trong nông nghip. 

Si K hoch và 
Dâu tu; Si Nông 

nghip vA PhAt triên 
nông thôn; Lien 
minh HTX tinh 

Xây drng, phát trin cAc kênh phAn ph6i, mô hInh két n6i, xüc tin tiêu thi, xut khu sAn phm nông 
nghip, nông thôn gAn vài chuôi cAc chç dâu môi, trung tam cung 1mg hAng nông sAn hin di, h thông 
ha tang thuong mai  hin  dai;  dào  tao  nãng cao chat Iucing nguon nhân 1irc thircmg mai  nông thôn (can 
b quAn l chçi, h kinh doanh tai  chq, h kinh doanh tai  dja bàn nông thOn) gAn vói nhu câu th4 tru?mg. 

S Con thucm 
NÔfl nhiê 

Phát tr non thôn g 





5 

TT Ni dung thirc hin 
Don vj chü trI thrc 

hiên 

4 
Chi dao  trin khai thrc hin nghien c(ru, chuyn giao, rng ding tin b khoa h9c V Cong ngh gop phn 
thuc hin Chrning trInh MTQG xay dijng nông thôn mài; clii dao  thirc hin cO hiu qua Chumg trInh 
KHCN trong xay drng nông thôn mài trên dja bàn tinh 

SâKhoahçcvà 
Cong ngh; Sâ 
Nongnghip và 

Phát triên nOng thôn 

5 

Chi do phát trin du ljch nông thôn gn vâi xây thrng NTM, trong dO tp trung: 
- U'u tiën phat trin CáC san phm du ljch nhu sinh thai nông nghip, nghi dixOng nông thôn, trài nghim 
van hóa, am thijc, chäm soc strc khOe, du 1ch cong dng; phát trin hang hóa nông nghip phitc vi tiêu 
dung du ljch: qua tang, liru nim, trang trI; m phm, dLrqc phAm chäm soc SirC khOe; 
- Phát triên, nâng cao chit hxçrng nguôn nhân lrc du ljch nông thon; 
- H trcr mô hInh lien kt phát triên du ljch và nông nghip, du ljch cong dMg; 
- T chüc hoat dng xñc tiên, quãng bá dim dn và san phm du ljch nông thôn. 

Si Van hOa, The 
thao và Du ljch; Sâ 

Nong nghip và 
Phát trin nông thôn 

6 

- Chi clao tip tiic nâng cao chit lucing dào tao ngh cho lao dng nông thôn, gn vâi thu c,u cüa thj 
trirông, HTX và doanh nghip, th(ic dy chuyn djch lao dng nông nghip sang cong nghip, djch vu 
nông thôn: 
+ Dánh giá thu cu dào tao  ngh, phát triM da dng và nâng cao các hInh thirc dào tao  gän vOi bang 
cap, ching chL.; 
+ Dào tao,  bi duOng, tang cixng näng lirc cho dOi  ngU nhà giáo, can b quân 1, ngui dy ngh cho 
lao dung nông thôn; phát triM Chung trinh, giáo trInh, tài lieu hçc nghê; so hóa các chi.wng trmnh dào 
tao nghe, da dang hóa các loai hInh dào tao; 
+ Xây dirng các mô hInh dào tao  ngh; tang cu&ng dào tao  ngh cho lao dng nông thôn v: dào tao 
ngh nông nghip; phi nông nghip; dào tao  ngh cht lung cao (s cp, trung cp và cao dng); 
+ Tip tic h tr du tr Co sâ 4t chit, thit bj dào tao,  phuong tin vn chuyM dào tao  hru dng cho 
các co sâ giáo dic ngh nghip thijc hin dao tao  ngh nOng thôn, uu tien a các vüng khó khan; xây 
dirng mài danh mitc ngh& quy djnh khoi krcrng kiM thcrc thi thiM và yéu cu nang 1irc nguai hQc dt 
duçic sau dào tao  (chuân dâu ra), djnh muc kinh th - k5 thut cho mOt so ngành nghê ph biM, cO thu 
câu si'r dung nghiM lao dng, dap iTrng yeu cu cüa co cu 'a  cac ngành, lTnh vrc tirng buàc chuyn djch 
lao dông nông nghip sang tiêu thu cong nghip, cong nghip, djch vi nông thon; 

ScLaodng- 
Tliung binh và Xâ 

hôi 
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TT Ni dung thirc hin 
Don vi chü tn thirc 

hin 

+ H trcc phát trin thj tnrng lao dng khu vrc nông thôn; H trq lao dng nông thôn tim kim, két nôi 
vic lam thông qua các Trung tam djch vi vic lam; H trçi lao dông nông thôn h9c ngh& hçc ngoi ngü 
d di lam vic có thi han ô nrâc ngoài theo hçp dong; 
- Theo dOi, chi dao,  tng hçip tInh hInh thc hin và phi trách thAm djnh, thm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cp huyn, xã) ye Lao dng. 

7 

- Tip tic chi dao các t6 chCrc tin dung trén dja bàn ixutiên ngun von d cho vay phát trin nOng nghip, 
nông thôn theo Nghj djnh 55/2015/ND-CP; thrc hin các giãi pháp tháo gi khó khãn cho ngix?i dan do 
ãnh huâng cüa djch Covid-19; 
- Tng hçp k& qua th?c hin tin dicing thwmg mai,  tin dicing chinh sách di vâi 1mb virc phát trin nOng 
nghip, xay drng nOng thOn mth trên dia bàn tinh. 

Ngân hang Nhà 
ni.râc chi nhánh tinh 

8 Chi dao,  huàng dn các dia phi.rcvng thirc hin cong tác diu tra, th6ng kê thu thp; phii trách thm djnh, 
thm tra các chi tiêu, tiêu chI NTM (cap huyn, xA) v Thu np. 

Citc Th6ng ké tinli 

Giãm ngheo và an sinh xã hi bn vung, dc bit là vüng dông bào dan tc thiu s& min nüi, bãi 
ngang yen biên 
Chi d?o  thirc hin có hiu qua Chi.rang trInh MTQG giám ngheo bn vfrng, Chrnmg trInh MTQG phát 
trin KTXH vUng dông bào dan tc thiêu s6 và mien nüi; lang ghép cO hiu qua 02 Chuing trInh MTQ9 
nay vOi Chucmg trInh MTQG xây dmg nông thôn mOi; iru tiên dam bão chInh sách an sinh xä hi dOi 
vOi nguOi ngheo và di tuçing d bj tn thucmg; uu tiên các xã ntm trong k hoach phn du dt chun 
NTM. 

So Lao dng, 
Thuing binh và Xä 
hOi; Ban Dan tc 

2 
- Clii dao  trin khai hiu qua các chinh sách h trçv nhà 0, xOa nba ttm, dt nat; 
- Theo dOi, chi do, tng hçrp tInh hInh thrc hin và ph trách thm dlnh,  thm tra cac chi tiêu, tiëu chI 
NTM (cp huyn, xA) ye Nhà 0 dan cu. 

SO Xây dirng 

Chi dao  thirc hin co ch h trçr sp xp, n djnh dan cur min nñi gOp phn thuc hiên tiêu chi Nhà 0 dan 
cu. 

SO Nong nghip và 
Phát trién nông thOn 
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TT Noi dung thtrc hien 
Don vi chü trI thirc 

hiçn 

V 
Náng cao chat lurQng giáo diic, y t và chäm soc sire khóe ng.rèi dan nông thôn; xây dirng he thông 
thit ch van hóa co s và bão tn, phát huy các giá trl van hóa truyn thng gn vol phát triên 
kinh t du ljch nông thôn 
- Tp trung chi do nâng cao chit hrcxng giáo diic, ph ctp giáo diic mm non cho trô 5 tui, ph cp 
giao dic tiu hçc, duy tn và nâng cao cht hiçxng ph cp giáo duc trung hc ccx so, uu tiên các chInh 
sách d h trçx phãt trin giáo diic khu vrc khó khän, dc bit khó khän vüng min nüi, yen bin; 
- Theo dOi, chi dto, thng hçxp tInh hinh thrc hin và phii trách thm djnh, thm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cp huyn, xã) ye Giáo dic và Dào t?o. 

SOGiáoducvàDàotao 

2 

- Chi dao  xây dwig và phát trin mng krOi y ccx sâ trong tInh hInh mOi dáp üng yêu cu cña B Tiêu 
chI NTM các cAp, dam báo hiu qua phông chng bênh lay nhim và nâng cao chAt hrcxng khám chUa 
bnh cho ngtr?xi dan nông thôn; xây dirng ccx ch& chInh sách Mu tr các Trung tam y t huyn dat chuAn 
(iru tiên các huyn trong k hoach phAn Mu dat  chuAn NTM); 
- Tang ci.rtxng chAt krçxng djch vii y t 0 tuyn xä, huyn, dam bão chàm soc strc khOe ngu0i dan "toàn 
din, lien t11c"; 
- Chü trong dAy math và nâng cao hiu qua cong tác chäm soc strc khóe va dinh duOng cña bà mc và 
tré em 0 khu vrc nông thôn. Cung cAp các can thip trrc tip phông chng suy dinh thrOng, thiu vi chAt 
dinh duOng cho bà mçvà tré em duOi 5 tui. Kin soát sr gia tang thra can béo phi 0 tré em. 

SO Y tê 

3 

- Chi dao  day  math,  nang cao chAt hiqng, hiu qua phong trão "Toàn dan doàn kt xay dijng d0i song 
van hóa". Phát dng các phong trào rèn 1uyn th diic th thao phü hçxp vOi tfrng di tuçlng, tmg dja 
phircxng. Tang cirOng nghien cOu, mO rng mô hInh v phát huy, k& ni thit ch van hóa truyên thông 
và thit ch van hóa mOi dam bão sij da dng v van hóa vüng min, dan tOc; 
- Chi dao  báo tn và phát huy di san van hOa, nhân rng mô hinh câu lac  b hoat dng van hOa van ngh 
nhm bão tn giá trj van hóa truyn th6ng. Khai thác mô hInh bão thn và phát huy giá trj van hóa truyn 
thng phic vi cho phát trin du ljch. 

hóa Th 
thao và Dulich 
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TT Nçn dung thirc hien 
Don vi chü trI thirc 

hien 

Nãng cao chat Itroiig môi trtrô'ng, xây dung cãnh quan nông thôn sang - xanh - sach  - dçp vã an 
toàn, gifr gin và khôi phiic hInh ãnh, cãnh quan truyên thông cüa nông thôn 

- Tp trung chi dao  xây dung cv si ha tAng báo v môi trung khu vrc nông thôn; dâu tu, cãi tao,  nâng 
cap dông b h thông thu gom, thoát nuâc thai và các cong trInh xr l rnràc thai sinh hoat tp trung và 
phân tan áp dung bin pháp phü hcp, dông thai khuyên khich phát triên các mô hInh xü l nuOc thai 
sinh hoat quy mO thôn, ho trong cong  dông dan Cu; 

- Chi dao xay dirng và th chirc huàng dn thuc hin các D án/K hoach t chirc phân loai, thu gom, 
vn chuyên, xi:r 1 chat thai ran trén dja bàn huyn dam bão theo quy djnh; nhât là vic thu gom, xcr 1) 
rác thai vO chai, bao bI thuôc báo v thuc 4t sau khi st'r diing; 

- DAy mnh xä hi hóa cong tác báo v môi tru1ng, thu hut các doanh nghip lan dAu tu các khu xcr iy 
rác tp trung quy mô lien xã, lien huyn; xay dung các mô hInh xir 1' chat thai sinh hoat quy mô tap 
trung, irng ditng cong ngh tiên tiCn, hin dai,  than thin vài mOi tnr?mg; 

- DAy manh  xCr I, khc khic ô nhim và cãi thin chAt lucng môi tru&lg tai  nhtrng khu vrc tp trung 
nhiêu nguon thai, nhUng nci gay ô nhim môi tnrmg nghiêm trong. 

Sâ Tài Nguyen và 
Môi truang 

2 

- Chi dao thu gom, tái ch& tái sü dung các loai chAt thai (phii phAm nông nghip, chAt thai chän nuôi...) 
ngay tr nguôn phát sinh theo nguyen 1 "kinh tê tuân hoàn"; tiêp tlic phát dng và duy trI các phong trào 
nói không v(ii rác thai nhira; xây dirng cong dông dan cu không rae thai nhira; 

- Gut gin và khOi phiic hInh ãnh, cành quan truyn thng cüa nông thôn; Tap trung phát trin các mô 
hInh thôn, xom xanh, sch, dep; khu dan cu nông thôn mài kiu mu lam tin d cho phát trin du ljch 
nông thôn trên dja bàn tinh v lâu dài; 

- Tap trung phát trin các mO hInh sang, xanh, sach, dep; khu dan cu nông thôn mâi kiu mu lam tiên 
• 

de cho phat trien du 1ch nong thon, du 1ch cçng dong; 

- Chi dao  xây dirng các co sâ chàn nuOi, nuôi trng thñy san dam báo v sinh môi tnthng; 

- Theo dOi, chi dao,  tng hqp tInh hInh thirc hin và ph trách thAm djnh, thAm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xä) ye Môi truang, Chat hiqng môi tnrang song. 

So Tai Nguyen va 
Moi tniCYflg, So 

Oii ,i lcp va 
Phattnennongthon 
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TT Noi dung thurc hien 
Don vi chü trl thirc 

hiçn 

- Tang cixing quãn 1y an toàn thirc phm ti các c sâ, h gia dInh san xut, kinh doanh thirc phm; 

- Theo dOi, chi do, tong hcp tinh hInh thirc hin và phii trách thâm dnh, thâm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xã) ye T' 1 ho gia dInh và co s san xuât, kinh doanh thirc phâm tuân thu các quy 
djnh ye dam bão an toàn thirc phâm. 

SYtê,SCong 
thrang, Si Nong 
nghiêp và PTNT 

VII 

Dy manh và nâng cao chat lurQng các d1ch vu hAnh chInh công; thác dy qua trInh chuyên dôi s 
trong nông thôn mó'i, tang cuông ung ding cong ngh thông tin, cong ngh s xây dung NTM 
thông minh; bão dam và tang cirô'ng khã nàng tiép cn pháp luât cho ng.roi dan; bão dam bInh 
dàng giOi 

- Chi dao,  huOng dn cp huyn, xa thc hin dng b các giãi pháp v quy hoach, dào tao,  bi thrOng, 
bô trI dôi vài di ngü can b, cong chirc xã dê dam báo dt chuân theo quy djnh ctia tiêu chj NTM; 

- Theo dOi, chi dao,  tong hqp tInh hInh thrc hin va phii trách thâm djnh, thâm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xã) ye H thông chInh trj. 

S&Nivii 

2 

- Tang c1ing chi dao  urng ding Cong ngh thông tin trong thurc hin các djch vui hành chInh cong nhm 
nâng cao chat krcmg giái quyêt thu tiic hành chInh theo hixâng minh bach,  cOng khai và hiu qua & các 
cap (xa, huyn, tinh); thüc day qua trInh chuyên dôi so, cong ngh sO trong nông nghip, nông thôn; 

- Theo dOi, chi dao,  thng hçip tInh hInh thc hin và ph trách thm djnh, thm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xã) ye Hành chInh cOng. 

S& Thông tin và 
Truyên thông; S& 

Ni vu, S& Tu pháp 

3 

- Tang cu&ng chi do hiu qua cOng tác ph bin, giáo diic pháp 1ut, hOa giái & c so; nâng cao hot 
dng trçi giüp pháp 1, giái quyêt hOa giái, mâu thuân 0 khu vijc nOng thôn; xay dirng xã dat  chuân tiêp 
cn phãp 1ut; 

- Theo dOi, chi dao,  tng hp tInh hInh thujc hin và phiu trách thm djnh, thm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xA) ye Tiëp can pháp 1ut. 

SO Tu pháp 
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TT Noi dung thirc hien 
Do'nvichütrIthurc 

hiçn 

4 

- Tang ctr&ng giãi pháp nhm dam bão bInh dAng giài và phOng chng bao  krc gia dInh trén cc so giOi; 
tang cu&ng báo v và h6 trçi nhtrng ngui d bj ton thucmg trong các 11th vTc cüa gia dInh và d?yi song 
xa hi; , , , 
- Theo dOi, chi dao, tOng hqp tInh hInh thrc hin và phii trách thâm djnh, thâm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xA) ye BInh däng gioi. 

SO Lao dng, 
Thucmg binh và Xã 

hi 

Nãng cao chat Iung, phát huy vai trô cüa t chu'c Bang, chInh quyn, Mt trn TQVN và các 
doàn the chinh trj - xa hi các cap trong xây dirng NTM 

Tip tic trin khai rng khp Phong trào thi dua "Quáng Trj chung sirc xây dung nông thôn mOi". 

Uy ban Mt trn 
TQVN tinh, các to 
chiirc chinh trj xã 
h91 cap tinh; Ban 

Thi dua Khen 
thix&ng tirih; Van 
phOng Diêu phôi 
nông thôn mOi 

2 

- Tang cithng 4n dng, phát huy vai trO lam chü cüa ngtrOi dan trong xây dmg NTM theo phrn:mg 
châm: dan biêt, dan lam, dan kiêm tra, dan th hiRing; nâng cao hiu qua vic lay kiën sir hài lông cüa 
nguOi dan ye kêt qua xây dung NTM; 
- Thirc hiçn Dc an van d9ng ho trçi xay mcii nha ci eho h 9  ngheo, sira chira, xay drng nha ci cho ngl.rcn 
có cOng vOi cách mang trén dja bàn tinh. 

U Mt trân T a 
quoc Viet Nam tinh 

Tiêp tic to chc triên khai CuOc 4n dng "Toàn dan doàn kêt xay dirng NTM, do thj van minh"; thijc 
hin cong tác giãm sat và phâ.n hin xã hi trong xây dung NTM. 

UbanMttrnT, 
qu6c Vit Nam tinh; 
cac t chüc chinh In 

xâ hi cp tinh 
Thñc dy chucmg trInh khOi nghip, thanh nién lam kinh t 0 nông thôn; trin khai hiu qua Phong trào 
"Tui tré Quàng Trj chung sire xây dung nông thôn mOi". 

Doàn Thanh niên 
CSHCM tinh 
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TT NQI dung thirc hien 
DonvichlltrIthirc 

hiçn 

5 
Trin khai hiêu qua Phong trào "Nông dan thi dua san xut kinh doanh giói, doàn k& giüp nhau lam 
giau vagiam ngheo ben vimg gan vcci xay dijng NTM. -- - - 

Hoi Nong dan trnh 

6 
Dy manh thuc hin Cuôc vn dng "Xây dung gia dInh 5 không, 3 such"; gIn giCt và phát triên h giá 
tn gia dInh Vit Nam. 

Hi Lien hip Phu 
flU tinh 

7 Trien khai hiçu qua Phong trao Cmi chien binh tham gia xay dirng nong thon mm, do th van mrnh . Hôi Cmi chin binh 

IX Gill vllng quc phông, an ninh và trot tr xa hi nông thôn 

1 

- Tang cu&ng cong tác báo dam an ninh, trt tij r dja bàn nông thôn, phát hin, giãi quyt kjp th&i các mâu 
thuân, tranh chap, khiêu kin ngay ti ca sâ, không dê hInh thành "diem nóng" phirc tp ye an ninh, trt 
tii; nâng cao chat luçvng, hiu qua phong trào toàn d bào v an ninh T quc; tap hun, ni dirong lirc 
luçmg Cong an xä ban chuyên trách; cüng cô, xay drng, nhân rông các mO hInh to chirc quan chüng tham 
gia báo v an ninh, trot tr a cci sâ theo hi.ràng t1r quàn, tir phông, tij bão v ye an ninh, trt tir, giCt v[rng 
bInh yen thôn xóm, gop phân phiic vii Co hiu qua sir nghip phát frin kinh t - xa hi và xay dirng NTM; 
- Theo dOi, chi dao, tong h9p tInh hInh thijc hin và phi trách thâm djnh, thâm tra các chi tiêu, tiêu chI 
NTM (cap huyn, xA) ye An ninh trt tij 

C tinh ong an 

2 

- Xây dirng lc luqng dan quân "vUng manh,  r(ng khAp", hoàn thành các chi tiêu quan sr, qu6c phOng 
thrçc giao; gop phân xay dirng nên quOc phông toàn dan, the trân quôc phông toàn dan gän vOl nên an 
ninh nhân dan, the trn an ninh nhân dan; tIch c1rc xay dirng dja bàn nông thôn vUng manh  toàn din, 
dam bâo giU vUng tiêu clii quan sir, quôc phông trong xây dung NTM; 
- Theo dOi, chi do, tong hcrp tinh hInh thijc hin và phi trách thm djnh, thm tra các chi tiêu, tiêu chi 
NTM (cap huyn, xä) ye Quôc phOng. 

B Chi huy Quãn su 
tinh 

Tang ctrô'ng cong tác quail 1y diu hành, giám sat, dánh giã thyc hin Chtro'ng trmnh; nâng cao 
nàng ly'c xay dirng NTM; trun thông v xây drng NTM 

1 

- Clii do day mnh tuyên truyên nâng cao nhn thtc den tat ca can bO,  dãng viên, các to chic, don vi 
và toàn the nhân dan, xác djnh xây dirng NTM là nhim vii chInh trj tr9ng tam, xuyen suOt, "có diem 
khOi dâu, nhung không có diem két thüc". 
- Nang cao chat hiçing, hiçu qua cong tac kiem tra, giam sat, danh gia trnh hmh thc hiçn cac nçn dung, 
lieu clii trong xay drng nOng thôn mOi ti các dja phircing. 

Các SO n ành 
doan the cap tinh 
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TT Nc. dung thirc hien Do'nvichütrIthirc 
hien 

2 
Ti tiic tAng cuing tp hun, nãng cao näng hc dôi ngü can bE lam cong tác xay dung NTM các cAp; 
Dôi mài phuccng pháp kim tra, dánh giá, thâm tra, thAm djnh dja phinmg dt chuân NTM theo hu.ràng 
thurc chat, khách quan, khoa h9c và hiu qua, tang cung frng duing CNTT. 

Van phOng Diêu 
phôi nông thôn mth 

tinh 

DAy manh, da dang hInh thirc truyên thOng, nâng cao nhn thrc d nâng cao hiu quA cong tác truyên 
thông ye xây dung NTM. 

Sâ Thông tin và 
Truyên thông; VAn 
phOng Diêu phôi 

nông thôn mâi tinh 
Tng hçip chung thu cAu vn cüa các dja phuing và các S&, ngành d thrc hin nOi  dung K hoach. 
Tham muu bô trI nguôn vOn Chuang trInh MTQG xây dumg nông thôn rnài (ngãn sAch Trung Lrang, 
ngAn sách tinh vA cAc nguôn von hp pháp khac) thijc hin Chtrnng trInh. Tong hp tInh hInh giAi ngân, 
kêt quA huy dng ngun lirc dAu tu tr ngân sách nhA nrncc h trq thijc hién Chuing trInh. 

Sâ Ké hoach và 
Dâu tu 

5 

Phi hçp vâi Sâ K hoch vA DAu tux trong vic phân b vn Chuang trInh. Phi hçip và cc quan Thuorng 
truc Chung trInh dé xuât UBND tinh chi dao diêu chinh, bô sung, thuc hiên c chê chInh sách ho tr 

• • thirc hiçn Chucnig trinh giai doan 2021-2025. Thirc hiçn cong tac tai chinh, thanh quyet toan nguon von 
thuc Chumg trInh MTQG xây dumg nOng thôn mài. 

STaichinh 



 

Phii luc 06 
CAC VAN BAN THAM MUtT UBND TINH 

/1(11- UBND ngày  14  /12/202 1 cüa UBND tinh Quãng Tn) (Kern the 
(

DANJIMU 
Ke ogIsoj4 

TT Ni dung thhiii" Co quan thirc 1iin Co quan phi hçp Thô'i gian thirc hin 

1 
Ban hành Chuong trInh hành dng thrc 
hin Nghj quyêt so 03-NQ/TU ngày 
04/11/2021 cüa Tinh üy 

Sâ Nông nghip và 
Phát triên nông thôn 

Các Sir, ngành lien quan; 
UBND các huyn, thj xã 

Qu I1Nãm 2022 

2 
Thành 1p/kin toàn BCD và Quy ch 
1am vic cüa BCD các chuung trInh 
MTQG giai dotn 2021-2025 

Sâ K hoach và Du tu Các Sâ, ngành lien quan Qu I!Näm 2022 

3 
Thành l.p/ kin toàn cci quan tham muu 
giüp vic BCD các chuong trInh MTQG 
tinh 

Sâ Ni vii 

Các S&: K hoach và Du 
ti.r, Nông nghip và 
PTNT, Lao dng Thuong 
binh và XA hôi; Ban Dan 
ttc tinh 

Qu I/Näm 2022 

Ban hành b tiêu chI nông thôn mâi các 
cp (xâ, thôn) theo các mi'rc d (d?t 
chuân, nãng cao, kiêu mâu) trén dja bàn 
tinh giai domn 2022-2025 

Sâ Nông nghip và 
Phát triên nông thôn 

Các Si, ngành lien quan; 
UBND các huyn, thj xã 

Qu IIINãm 2022 

5 
Báo cáo kt qua thiic hin Chrnmg 
MTQG xây drng nông thôn mi trên dja 
bàn tinh giai don 2021-2025 

Sà Nông nghip và 
Phát triên nông thôn 

Các Sâ, ngành lien quan; 
UBND các huyn, thj xã 

Djnh k' 6 tháng, 
hang Nàm hotc theo 
yêu câu cüa cci quan 

có thâm quyên 
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