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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương
trình MTQG tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 tại Hội nghị Tổng
kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2020
Ngày 16/10/2019, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương
trình MTQG tỉnh đã chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 -2020.
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh
ủy; các Ban thuộc HĐND tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các thành
viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 20162020; Thường trực Thành ủy, Huyện ủy, Thường trực HĐND và lãnh đạo
UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông
thôn mới tỉnh, các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo 59 xã đã đạt chuẩn
nông thôn mới và 25 xã kế hoạch đạt chuẩn năm 2019; đại diện các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2010-2020 và phóng viên của các cơ quan thông tấn báo
chí đóng trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy
viên Thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo
kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 – 2020, báo cáo tham luận của một
số địa phương; ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị; đồng chí Nguyễn Tăng
Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các
Chương trình MTQG tỉnh kết luận như sau:
1. Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2010-2020
Trong thời gian 10 năm (2010 - 2020) triển khai thực hiện Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã
kịp thời sửa đổi bổ sung, ban hành các nghị quyết, quyết định cho phù hợp
với chỉ đạo của Trung ương để tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện Chương
trình. Cụ thể đã kịp thời kiện toàn hệ thống tổ chức chỉ đạo, bộ máy quản lý
thực hiện Chương trình; ưu tiên cân đối bố trí thêm ngân sách tỉnh cùng với
nguồn vốn ngân sách Trung ương để bổ sung nguồn lực cho việc thực hiện
Chương trình; đã ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các địa phương đăng
ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới; công tác phát triển sản xuất nâng
cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn đã được
quan tâm đầu tư; các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường bước

đầu được quan tâm, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân nông
thôn phát triển theo hướng lành mạnh hơn, văn minh hơn; hệ thống chính trị
tiếp tục được tăng cường và củng cố; an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn
tiếp tục được giữ vững.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, kết quả thực hiện
chương trình trong 10 năm qua còn một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh còn thấp
(14,15 tiêu chí/xã) so với bình quân chung của cả nước (15,26 TC/xã); công
tác quản lý, theo dõi, cập nhật báo cáo của các địa phương chưa đầy đủ, kịp
thời; Nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu của các địa phương; kết quả
thực hiện Chương trình không đồng đều, có sự chênh lệch giữa các huyện,
thành phố trong tỉnh, giữa vùng đồng bằng và các huyện miền núi...
2. Nhiệm vụ trong thời gian đến
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới trong thời gian đến, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung
thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và giai đoạn 20212025 như sau:
a) Các cơ quan truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội
đoàn thể chính trị xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình xây dựng nông
thôn mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức trong các
tầng lớp Nhân dân: “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng
không có kết thúc”.
b) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là
của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của các địa phương trong lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện Chương trình nông thôn mới nhằm đạt được mục tiêu cơ
bản, xuyên suốt của xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc
sống của người dân vùng nông thôn.
c) Các sở ngành và địa phương:
- Tập trung chỉ đạo thực hiện để đảm bảo đến cuối năm 2019 hoàn
thành mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 theo chỉ tiêu kế hoạch được giao tại
Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và
đến cuối năm 2020 hoàn thành mục tiêu do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh
giao;
- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình:
Trên cơ sở chỉ đạo thực hiện Chương trình sau năm 2020 của Trung ương,
tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu tỉnh ban hành các cơ chế chính
sách riêng cho tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 như: Cơ chế lồng ghép nguồn vốn
từ các chương trình khác với xây dựng nông thôn mới; Chính sách hỗ trợ từ
ngân sách các cấp cho xây dựng nông thôn mới, cơ chế hỗ trợ xi măng làm
đường giao thôn nông thôn. Ngoài ra, rà soát, ban hành Bộ tiêu chí cho giai
đoạn tới phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trong đó quan tâm đến đặc
điểm vùng miền, đặc biệt là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người;
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- Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo
thực hiện Chương trình các cấp theo hướng bố trí đủ biên chế cán bộ chuyên
trách, cán bộ có năng lực để tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, xây
dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông
thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của UBND tỉnh
(Năm 2020 triển khai thực hiện Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở 50 thôn
thuộc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đăng ký thôn các xã miền núi khó
khăn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao, kiểu mẫu). Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để
thực hiện các nội dung trên.
- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện: Đề án tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Hỗ
trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ... để phát huy được thế mạnh của từng
vùng, từng địa phương; tổ chức phát triển sản xuất theo hướng bền vững, gắn
xây dựng nông thôn mới với phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, gắn
xây dựng nông thôn mới với chuyển dịch lao động nông thôn, thực sự nâng
cao thu nhập cho người dân nông thôn.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn
mới, trong đó chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực
hiện Chương trình (vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn khác). Phát huy
tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông
thôn mới.
Nay thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG
tỉnh để các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị, cá nhân có liên quan
biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương
trình MTQG xây dựng nông thông mới tỉnh
theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày
07/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND các huyện,
thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong466)

TL.CHỦ TỊCH
KT CHÁNH VĂN PHÒNG
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