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* 

S 4.Q,  -NQ/TU DkNông, ngày4 tháng 12 nám 2021 

NGH QUYET 
V xãy dirng nông thôn mói giai doin 2021 - 2025 

I- BANH GL& TINI{ HINH 

Quán trit sâu sac Nghj quyt s 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 cüa Hi nghj 1n 
thir bay Ban ChAp hãnh Trung ucing Dãng khóa X v nông nghip, nông dan, nông 
thôn và Quyt djnh s 1 600/QD-TTg, ngày 16/8/2016 cüa Thu tuâng ChInh phü v 
phê duyt Chi.rong trInh mic tiêu quc gia xây dmg nông thôn mOi giai doan 2016-
2020; ngay tur dâu nhim kS'  2015-2020, Tinh üy ban hãnh Nghj quyt s 03-
NQ/TU, ngày 05/5/20 16 ye xây drng nông thôn myi giai doan 2016-2020; thu&ng 
xuyên chi dio triên khai thirc hin mt cách chü dng, quyt 1it, sang t.o, huy 
dng h thng chInh trj t1 tinh dn ca sô và dông dão nhân dan tIch crc tham gia. 
EMn nay, Chucmg trInh xây dmg nông thôn mâi cüa tinh dt duçic nhiu kt qua 
ni bt trên tAt cã các linh virc, bô mitt nông thôn ngày càng kh&i sic, h thng kt 
cAu h. tAng kinh t - xâ hi di.rçic nãng cAp, dAu tu khá dng b theo quy hoch; 
cânh quan môi trumg nông thôn ngày càng sang - xanh - sach - dçp - an toàn; kinh 
t nông thôn tmg buOc phát trin vOi quy mô, trmnh d, hiu qua ngày càng cao; 
các lTnh vrc van hóa, giáo dc, y t dixçic quan tam dAu tii, phát trin; vai trô chü 
th cUa nguii dan duçic phát huy tIch cxc, diii sng vt chAt và tinh thAn ngày càng 
dircc nâng len rO ret; h thng chInh trj co sâ di.rqc cüng c& an ninh, trt tir diiçic 
bâo dam; kt qua thrc hin các chi tiêu du dt vâ vuqt so vâi miic tiêu giao tai 
Quyt djnh s 1 600/QD-TTg, ngày 16/8/2016 cüa Thu tuOng ChInh phü và Nghj 
quyt s 03/NQ-TU, ngày 05/5/20 16 cüa Tinh üy dâ d ra, cii th: Toàn tinh dä Co 
29/60 xã dat  chuân nông thôn mói chim 48,3%, bmnh quân m& xã dt 16 tiêu 
chI/xã, không cOn xã nào dat  duOi 10 tiêu chI, thành ph Gia Nghia có 100% s xà 
dat chuAn nông thôn mOi. 

Tuy nhiên, ben cnh các kt qua dã dat  dtrçic, Chi.nmg trInh xây dimg nông 
thôn m&i cüa tinh thOi gian qua cOn bc 1 nhüng tn tai,  hn ch nhu: Kt qua xây 
dimg nông thôn mói giüa các da phrcing có khoáng cách chênh 1ch lirn; i nhthig 
dja phi.wng dc bit khó khan, dông dng bào dan tc thiu s vn cOn tu tuâng 
trông chi, lai;  chAt luçing dat  chuAn nhiu tiêu chI mói a m1rc t6i thiu cüa quy 
djnh, thiu chiu sâu, chua thirc su bn vUng; cong tác duy tn và. nãng cao chAt 
luqng tiéu chI nông thôn mài a mt s xâ, huyn sau dat  chuAn con han  ch, tinh 
thAn tham gia phong trào xây dirng nông thôn mOi có dAu hiu chUng 'ai;  kt cAn 



2 

ha thng kinh t - xã hi nông thôn dirqc quan tam du ttr song nhiu nii cht.ra dáp 
rng dirqc yéu cu; cánh quan môi trithng nông thôn mt so ncvi chixa thrc sir 

chuyn bin rô net; cong tác bâo tn và phát huy giá trj van hóa truy&n thng chua 
ducic quan tam dung m1rc; vic chuyn djch cci cu kinh t& lao dng nông thôn con 
chm; he thng chInh trj cc sâ chtra dü manh;  an ninh nông thôn cOn tim .n nhiu 

yu t phirc tap, din bin khó luing. 

Nhüng tn tai,  hn ch nêu trên do nhiu nguyen nhân khách quan và chü 
quan nhu cong tác lãnh dao,  chi  dao,  diu hành, tuyên truyên, 4n dng cüa cap üy, 
chInh quyn, doàn th mt s dja phucing, dan vj chra quyt lit và thithng xuyên; 
näng luc can b lam cong tác xây dirng nông thôn mâi a cci sâ cOn han  ch; ngun 
ngân sách h trg trrc tip cho chuang trInh cOn thp so vói thu cu; cOn mang 
nng tii tithng dir an du t.r xây dirng cci sâ ha tAng, nén các ni dung có tác dng 
trirc tip dn dai sng cüa ngithi dan chixa dirqc quan tam dung m'rc; bin dôi khI 
hu, thiên tai, djch bnh din bin phüc tap,  khó h..r&ng, cüng vâi bin dng cüa thj 
tri.r&ng dA ãnh hiRing trirc tip dn thu nhp và diii sang cüa ngi.thi dan khu virc 
nông thôn. 

II- QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan dim 

Xây dirng nông thôn m&i là Chucing trInh phát trin tng hcrp, toàn din, thuang 
xuyen, không có dim dirng a khu virc nông thôn; là thim vi trQng tam, thi.thng 
xuyên cüa cá h thng chInh trj tir tinh dn cci sâ, trong do lAy ngu&i dan lam chü th 
trên nn tang tinh thAn doàn k&, khori dy si'rc mnh toàn dan xây drng nông thôn 
m9i, theo phuong châm "Dan bié'i, dan bàn, dan lam, dan kiJm tra, dan giám sat, 
dan tht hwóng". 

Phát trin khu virc nông thôn lAy Chucrng trInh miic tiêu quc gia xay dmg 
nông thôn mâi lam chucing trInh khung, theo dO tAt câ các chi.rcing trmnh, dir an thrc 
hin trên dja bàn nông thôn cAn barn sat djnh hiRing, miic tiêu, ni dung, tiêu 
chuAn cüa xây dirng nông thOn mOi d trin khai thrc hin phü hçxp v&i quy hoach, 
k hoch phát trin kinh t - xã hi cüa xã, huyn, tinh. 

Xây d%rng nOng thôn mâi dira trén cci sâ phát huy lcii th cüa timg dja phuting, 
nhm phát trin nOng nghip toàn din, theo huàng chAt lucmg, hiu qua và bn 
vting, xây drng nOng thOn ngày càng giàu có, nOng dan van minh. 

Xây drng nông thôn mói giai doin 2021-2025 d.t nn tang quan tr9ng d 
thrc hin dt các muc tiêu, chiên krçic dã xác djnh trong Nghj quyt Dai  hi  dai 
biêu cüa Dãng bô tinh lan thu XII là: "Din nám 2030, xáy dy'ng tinh Dk Nóng tr& 
thành ä'ja phatcing phát trién kinh te nàng dc5ng và bn vüng cia virng Táy 
Nguyen,... ngw&i dan có mic song, thu nhp cao trong vüng Táy Nguyen và dn 
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nám 2045 tinh Dk Nóng trá thành tinh phát trién cza vImg Táy Nguyen, cd mzc 
thu nh2p bInh quán cao hc.rn bmnh quán chung cá nzthc ". 

2. Muc tiêu 

2.1. Myc tiêu tong quát 

Giai doan 2021-2025, tip t11c trin khai Chucmg trInh m1jc tiêu quc gia xây 
drng nông thôn mâi gn vói thrc hin có hiu qua co c.0 'ai  ngânh nông nghip, 
phát trin kinh th nông thôn, qua trInh do thj hoá di vào chiu sâu, hiu qua, bn 
vüng; thirc hin xây dirng nông thôn mâi nâng cao, nông thôn mài kiu mu và 
nông thôn mói cp thôn, bon, buôn, ban nhAm nâng cao dyi sang 4t chit và tinh 
th&n cüa nguâi dan nông thôn; xây dirng ha thng kinh t - x hi nông thôn dam 
báo dng b dáp irng thu cu cüa ngithi dan; báo dam môi tru&ng, cành quan nông 
thôn sang - xanh - sach - dçp - an toàn, giàu bàn s.c van boa truyn thng, thIch 
1rng vi bin di khi h.0 và phát trin bn vftng; xây dirng h thng chInh trj cd sc 
v1rng math,  bào dam an ninh nông thôn. 

2.2. Muc tiêu cu th 

Dn cu& näm 2025, có It nht 43 xã dat  chun nông thôn mâi, trong do có It 
nht 12 xã dat  chun nông thôn mói nâng cao, It nht 03 xã dat  chun nông thôn 
m&i kiu mu; bInh quân toàn tinh dat  tir 17,2 tiêu chi nông thôn môi/xä và không 
cOn xã dat  du&i 15 tiêu chI nông thôn mOi; phn Mu cO them It nht 02 huyn dat 
chun nông thôn mói, ci th& 

- Huyn Cu Kit: 7/7 xA dat  chu.n nông thôn mâi. Trong do, cO It nht 02 xã 
dat chu.n nông thôn mi nâng cao và có It nht 01 xã dat  chun nông thôn mâi 
kiu mu, ph.n Mu huyn dat  chuAn nông thôn mâi. 

- Huyn Dâk Mu: 9/9 xâ dat  chun nông thôn mâi. Trong do, có It nh.t 02 xã 
dat chun nông thôn mi nâng cao và có it nht 01 xâ dat  chun nông thôn mâi 
kiu mu, ph.n Mu huyn dat  chun nông thôn mâi. 

- Huyn Däk R'lâp: 10/10 x dat  chun nông thôn mdi. Trong d, có It nhât 
03 xä dat  chu.n nông thôn mâi nâng cao và có It nht 01 xã dat  chun nông thôn 
mâi kiu mu; ph.n Mu huyn dat  chun nông thôn mâi. 

- Huyn D.k Song: Co It nht 7/8 xã dat  chun nông thôn mói. Trong do, cO It 
nh.t 02 xã dat  chu.n nông thôn mi nãng cao; các xâ cOn 'ai dat tü 15 tiêu chI nông 
thôn mói trâ len. 

- Huyn Krông No: Co It nh.t 5/11 xä dat  chun nông thôn mâi. Trong d, cO 
It nh.t 01 xâ dat  chun nông thôn mi nãng cao; các xâ cOn lai dat tü 15 tiêu chi 
nông thôn mâi trâ len. 
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- Huyn Dàk Glong: Co It nhât 2/7 xä dat  chuân nông thôn mâi và các xã cOn 

laj 4t tü 15 tiéu chI nông thôn mói trâ len. 

- Huyn Tuy Düc: Co It nht 1/6 xã dat  chuân nông thôn mài vâ các xã cOn 

lai dat tt'r 15 tiêu chI nông thôn mâi tr& len. 

- Thành phô Gia Nghia: Gitr vüng kt qua giai do?n 20 16-2020, có 2/2 xa dat 
chun nông thôn mài nâng cao. 

III- NHIEM Vt) VA GL&I PHAP 

1. Tang ctrOng cong tác lãnh do, chi dio cüa các cp üy dãng, vai trô quãn 
1 cüa chinh quyn, sir tham gia vào cuc cüa Mt trn T quc Vit Nam Va CáC 

t chác chInh tn - xã hi các cp trong xãy ding nông thôn mói 

Các cp üy dáng tp trung lãnh dao,  chi do quyt lit ca h thng chInh trj tü 
tinh dn ca s& t chüc trin khai thrc hin chü dng, sang tao,  có hiu qua Nghj 
quy& cüa 1mb üy v xây drng nông thôn mth. 

Tp trung lãnh dao,  chi dao rà soát, kjp thii xãy drng và thirc thi có hiu qua 
các ca ch& chInh sách trong xây drng nông thôn mâi. Dc bi@,  lânh do, chi dao 
xây drng d an, chiicmg trInh, k hoach CO l trInh ci1 th theo các cAp d (xà, 
huyçn, tinh) và các mi'ic do ('nóng thón m&i, nóng thón mói náng cao, nông thón 
mó'i kku máu); chO trpng nâng cao chAt liscing các tiêu chI nông thôn mth thông 
qua các b tiêu chI thôn, bon, buôn, ban nông thôn mâi; khu dan cii nông thôn mi 
kiu mu; vu&n mu, ry mu, Phân cong trách nhim cii th cho trng dcin vi, da 
phucmg gn vth vai trO, trách nhim cüa nguii dirng dAu cAp üy, chInh quyn trong 
vic lath do, chi dao  thyc hin Chiiing trInh. 

Lãnb dao,  chi  dao  kin toàn h thng Ban Chi dao  quãn l diéu hành và bô 
phn giüp vic & các cAp phü hçTp vói các quy djnh cüa Trung uang và tInh hlnh 
thrc t & dja phucmg. 

Tp trung lãnh dao,  chi  dao  cOng tác kim tra, giám sat, dánh giá thirc hin 
Chucing trmnh; phát huy vai trO giám sat, phán bin xã hi cüa Uy ban Mt trn T 
quc Vit Nam, các t chrc chInh trj - xa hi, dc bit ia sir giám sat cüa Nhân dan 
di vài xây d%rng nông thôn mOi. 

2. Dy mnh cOng tác tuyên truyn, vn dng, quán trit trin khai các 
chü trirong, chInh sách v xây drng nOng thOn mói 

Tang cu&ng cong tác tuyên truyên, phô biên các chü trwlng cüa Dáng, chInh 
sách, pháp 1ut cüa Nba nu&c v xây drng nOng thôn m&i, dc bit là các nghj 
quyt, kt 1un cüa Ban Chap hành Trung iicing Dãng; Nghj quy& cUa Quc hi, 
Chinh phü; các quyét djnh cüa Thu tu&ng ChInh phü, Nghj quyt cüa Tinh iiy, Hi 
dng nhân dan tinh nhm tao  chuyên bin mnh me ye nhn thirc, trách thim cüa 



5 

can b, dáng viên, cong dng dan cu Va mi ngui dan v ni dung, nghia, tm 
quan tr9ng cüa vic xây drng nông thôn mâi. 

Tp trung cong tác dào t.o, t.p hun, bi duong nâng cao näng hrc cho can b 
lam cOng tác xây drng nông thôn m1i tü cAp tinh dn co sâ, nhAt là can b cap xA 
và thôn, bon, buôn, bàn; tang cumg trao di, hçc t.p, chia sê kinh nghim vài các 
dja phucrng có mO hInh, each lam hay d nhân rng trin khai ap diing Co hiu qua 
trên dja bàn tinh. 

DAy math  cong tác tuyên truyn, 4n dng ngithi dan, các t chüc kinh t và 
toàn xâ hi vói thiu hmnh thirc, phü hqp tmg di tuçing, diu kin trng dja 
phuctng nh&m thrc hin sâu rng phong trào thi dua "Dck Nông chung thc xáy 
dnig nông thón mói ". 

3. Tp trung buy dng và sfr dung biu qua các ngun vn trong xây 
ding nông thôn mói 

Tp trung huy dng tôi da ngun ngân sách M trçl trrc tip cüa Chuong trInh 
(Trung uang, tinh, huyn, xã), h.ng nàm can di ngân sách dja phuung b tn dáp 
rng yêu cAu, quy djnh v l vn dM üng so vài ngun ngân sách Trung ucing h 

trçl; thirc hin lng ghép hiu qua ngun vn cüa 03 Chucxng trInh m1ic tiêu quc 
gia và các chuong trInh, d%r an trin khai trên dja bàn nông thôn; các chInh sách tin 
diing cho nông nghip, nOng thôn, nOng dan; tang ctthng vn dng, kêu gci các tO 
chüc kinh th trong và ngoài tinh h trçl, di dAu các huyn, xã; 4n dng nguYi dan 
tiêp tiic tIch crc tham gia dóng gop xây dimg nông thôn mâi theo nguyen täc t11 
nguyen cho tüng ni dung cii th. 

4. Tp trung lãnh do, chi dio thirc hin hiu qua các linh vic  trong xây 
ding nông thôn mOi và các chirong trinh, d an chuyên d tr9ng tam cüa 
Trung .roiig nhäm giãi quyt các vAn d tn ti trong xây dirng nông thôn mó'i 

Nhóm nhim vy d$tphá: Nâng cao hiu qua quàn 1, thirc hin xây drng nOng 
thôn mi theo quy hoach gn vi qua trInh do thj hoá và bin di khI hu; phát 
trin ha tAng kinh t - xâ hi co bàn dng b, dam bão kM ni nông thôn - do thj và 
kM ni lien xã, lien huyn. 

Nhóm nhim vy ct löi: Tp trung phát triên san xuAt, nâng cao thu nhp 
nguii dan theo huàng bn vUng, thIch 1rng vi bin d& khI hu, chi tr9ng khai 
thác duçic Içii th cüa t1ng dja phrnmg, g&n v&i thirc hin hiu qua cOng tác giám 
nghèo và an sinh xã hi bn vuIng. 

Nhóm nhim vy nn tang: Nâng cao chAt luçing giáo diic, y t và chäm soc sirc 
khOe nguM dan nông thOn; nâng cao chAt hxçing di sng van boa cüa nguori dan 
nOng thôn; chü tr9ng bâo v môi tru&ng và cãi tao  cânh quan nông thôn. 
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Nhóm nhim vy then chat: Nâng cao cht hrcing, phát huy vai trô cüa t chüc 
dãng, chInh quyn, Mt trn T quc Vit Nam và các to chrc chInh tn - xã hi 
trong xây drng nông thôn mri; dy mnh và nâng cao cht lucing các djch vi hành 
chInh công; thüc dy qua trInh chuyn &i s trong xây drng nông thôn mói; bâo 
dam va tang cung khã näng tip cn pháp 1ut cho ngu?i dan. 

Nhóm nhim vy trQng yê'u, thzth'ng xuyên. Gi vItng quc phông, an ninh và 
tr.t tir xâ hi nông thôn. 

Nhóm nhim vy giái quyt tryc tié'p các van dé ton ti: Tp trung lãnh dao, 
chi d.o thirc hin hiu qua các chuong trInh, d an chuyên d nhii: Chrnmg trInh 
khoa h9c và cong ngh phiic vi xây d%rng nông thôn mói; Chiiang trInh môi xã 
mt san phm (OCOP); Chirnng trInh mOi tnr&ng, v sinh, an toàn thirc phâm và 
cp nuâc sch nông thôn; Chumg trInh v phát trin du Ijch nông thôn gn vci báo 
tn, phát buy van hoá truyn thng; Chrcmg trInh nâng cao ch.t 1ugng, hiu qua 
thrc hin tiêu chI an ninh, trt tir trong xây drng nông thôn mâi; Chixcrng trInh 
chuyn di, s trong xây dimg nông thôn mdi, hithng tth nông thôn mài thông 
minh. 

Nhóm nhim vy dng b5, toàn din: Chü dng lânh dao,  chi do thrc hin dng 
bO, toàn din các b tiêu chi trong xây dirng nông thôn mâi theo các cp d và müc 
d thng dn d ngày càng nâng cao chit 1uçng diii sng vt cht, tinh thn cña ngi.thi 
dan nông thôn. 

IV- TO CHU'C THC HIN 

1. Ban Thing vi Tinh üy lãnh dao,  chi  dao  các cp üy, chInh quyn, Mt trn 
T quc và các t chrc chInh trj - xa hi trin khai thirc hin Nghj quyk 

2. Dãng doàn Hi dng nhân dan tinh lãnh do HDND tinh, Ban can sir dang 
UBND tinh lãnh dao  UBND tinh chi dao trin khai xây drng và thrc hin b&ng k 
hoach, chuing trinh hành dng, các cci ch chInh sách, d an, du an phü hçp vth tInh 
hInh thirc t, bão dam tInh khã thi và dit các miic tiêu d ra. 

3. Các ban ctàng cüa Tinh üy, cac dâng doân, các huyn üy, thành i1y và dãng üy 
trirc thuc, c.n ctr vào chüc nàng, nhim vi xây drng chuGng trinh k hoach,  trin 
khai thirc hin Nghj quyk 

4. Ban Tuyên giáo Tinh üy chü trI, t chüc ph bin, quán trit ni dung Nghj 
quy&; chi dao, hiz&ng dn cOng tác tuyên truyn, thông tin; tng hcTp, báo cáo, kt 
qua thirc hin Nghj quyêt. 

5. Uy ban Mt trn T quc Vit Nam và các t chüc chInh trj - xa hi tinh 
thc hin t& vic tuyên truyn, giám sat nhm nâng cao nhn thüc v xây dimg 
nông thôn môi cho hi viên, doàn viên thanh niên và qu.n chiing nhãn dan. 
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6. Các dng chI Tinh üy viên dtiçic phân cong phii trách dja bàn, lTnh virc theo 
dôi, kim tra, don dc và d xut vi Tinh üy d kjp thii chi do trong qua trInh t 
chtrc thisc hiên. 

7. Van phông Tinh üy phi hqp vOi các ban dàng cüa Tinhüy, Ban Chi d?o  CáC 
Chizong trInh mic tiéu quc gia cüa tinh vâ các dja phuong thising xuyên theo dOi, 
kim tra, don dc vic t, chirc thirc hin Nghj quyt; tham muu Tinh üy chi dto tin 
hành so kt, tng kt dánh giá kt qua thc hin Nghj quyt. 

Nghj quyt nay duçc ph bin dn chi b. 

Noi nhãn:  
-Ban BithuTWDãng, 
- Các ban dáng Trung ixong và (b/c) 
Van phông Trung uang Dãng, 
- Ban can sir dáng B Nong nghip và PTNT, 
- Các vi djaphtrcng, cG quan thng trc 
tai TP.Dà Nang và TP.Hô ChI Minh, 
- Các dng chI Tinh üy viên, 
- UBND tinh, 
- Các ban dâng, ban can sr dáng, dãng doàn, 
- Mt trn To quôc và các M chi'rc chInh trj-xa hi, 
- Các sâ, ban, ngánh, 
- Các huyn üy, thành üy, dâng üy tric thuc, 
- Lixu Van phong Tinh üy (TH, Ngh). Ngô Thanh Danh 
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