
UỶ  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 360/QĐ-UBND                    Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Hàm Yên 

 đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 
  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ 7 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

- Căn cứ Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/05/2014 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

- Căn cứ Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn; 

- Căn cứ Kết luận số 170-KL/TU ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy về Kết 

luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025); 

- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 350/BC-SKH 

ngày 08/6/2021 về kết quả thẩm định Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn 

nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn 

mới, giai đoạn 2021 - 2025. 

(Có Đề án kèm theo) 

Điều 2. Giao trách nhiệm 

1. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, các ngành chức năng, các đơn vị 

liên quan, căn cứ Đề án được phê duyệt, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình; báo cáo 

kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
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2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo 

dõi, tổng hợp tình hình, định kỳ hàng tháng báo cáo, đề xuất biện pháp chỉ đạo 

việc thực hiện Đề án này với Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên và thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.      

 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;                            

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3;     

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trưởng Phòng: KT, TH; 

- Chuyên  viên NLN; 

 - Lưu VT  (Hòa ) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN 

Xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới,  

giai đoạn 2021 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số 360/QĐ- UBND,ngày 08 /6/ 2021 của UBND tỉnh) 

 

 

Phần thứ nhất 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

XÂY DỰNG HUYỆN HÀM YÊN ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI, 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

I. QUAN ĐIỂM 

- Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt huyện nông thôn mới tập trung 

giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo chuyển biến rõ 

nét bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống của nhân dân, xã hội an toàn, môi 

trường sạch đẹp, giàu bản sắc văn hóa. 

- Thực hiện Đề án với kế hoạch, lộ trình hợp lý, thực hiện các tiêu chí 

một cách vững chắc, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện Hàm Yên, gắn 

với thực hiện có hiệu quả Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát 

triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc 

sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác.  

- Lồng ghép, huy động đa dạng và quản lý, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực; chú trọng phát huy, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân và huy động 

đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân.  

- Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính 

trị và của toàn dân, nhân dân là chủ thể của xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 

phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; tăng cường sự lãnh đạo của các 

cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành linh hoạt, hiệu quả của chính quyền, phát 

huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây 

dựng nông thôn mới. Gắn kết quả xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của 
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người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện Hàm Yên. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiểu 

thủ công nghiệp và dịch vụ, nâng cao hiệu quả và thu nhập; xây dựng kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, gắn với quá trình đô thị hóa; bảo vệ môi 

trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp; giữ vững an ninh, trật tự, 

xã hội an toàn, giàu bản sắc văn hóa. Năm 2025, huyện Hàm Yên đạt chuẩn 

huyện nông thôn mới. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Duy trì nâng cao tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới:  

+ Năm 2021: Xã Tân Thành, Thái Sơn. 

+ Năm 2022: Xã Minh Khương, Yên Phú, Bạch Xa. 

+ Năm 2023: Xã Thành Long, Minh Hương, Hùng Đức. 

+ Năm 2024: Xã Yên Thuận, Bằng Cốc, Yên Lâm. 

- Có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 

+ Năm 2021: Xã Bình Xa. 

+ Năm 2023: Xã Đức Ninh 

+ Năm 2024: Xã Thái Hòa. 

- Năm 2023 xã Bình Xa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.   

- Xây dựng và phát triển thị trấn Tân Yên đạt tiêu chí đô thị văn minh. 

- Thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (năm 2021: đạt 4/9 

tiêu chí, đến năm 2023 đạt 7/9 tiêu chí, đến năm 2024: đạt 9/9 tiêu chí) 

- Năm 2025, huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

III. NỘI DUNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 06 xã đã đạt chuẩn 

nông thôn mới; trong đó xây dựng 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu 

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân:  

Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất cam sành Hàm Yên 

và các sản phẩm chủ lực như gỗ nguyên liệu, chè, một số sản phẩm có thu nhập 
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cao như: táo, bưởi, thanh long, chăn nuôi trâu, cá đặc sản, vịt bầu Minh 

Hương...; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi; từng bước chuyển đổi 

phương thức sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập 

trung theo hướng trang trại, gia trại. Duy trì liên kết sản xuất giữa các hợp tác xã 

với nhóm hộ với các hộ nông dân đối với các sản phẩm Bưởi Đức Ninh, cá đặc 

sản Thái Hòa, Vịt bầu Minh Hương, gà thiến Bình Xa, gà đồi Thác Đất... Đẩy 

mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, các loại hình dịch vụ nông thôn; khai thác 

tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với các trang trại, mô hình sản xuất 

nông lâm nghiệp có hiệu quả, du lịch tâm linh, trải nghiệm... Phấn đấu đến năm 

2025 thu nhập bình quân đầu người của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cao 

gấp 1,5 lần so với năm 2020. 

1.2. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho phát triển 

kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân ở nông thôn: 

- Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại 

03 xã Bình Xa, Đức Ninh, Thái Hòa. Lập quy hoạch, xây dựng các công trình 

kết cấu hạ tầng, phát triển khu vực trung tâm xã Phù Lưu, xã Thái Sơn từng 

bước trở thành đô thị loại V.  

- Bê tông hóa 52,57 km đường giao thông trục thôn; 2,5 km đường giao 

thông ngõ xóm; 20,83 km đường giao thông nội đồng; xây dựng 13 công trình 

cầu, tràn dân sinh; kiên cố hóa 14,88 km kênh mương. Chỉnh trang khu trung 

tâm các xã theo hướng đô thị. 

- Xây dựng mới 25 công trình đường dây 35 KV, chiều dài 10,7 km, 18 

trạm biến áp 100 KVA-35/0,4 KV. Xây dựng mới và cải tạo 28,5 km đường dây 

hạ áp. Cải tạo chống quá tải 64 km lưới điện 0,4 KV các trạm biến áp trên địa 

bàn các xã, thị trấn. 

- Đầu tư xây dựng 05 công trình lớp học, phòng chức năng trường Mầm non; 

06 công trình lớp học, phòng học trường Tiểu học; 01 công trình lớp học, phòng chức 

năng trường TH&THCS; 05 công trình lớp học, phòng chức năng trường THCS. 

- Xây dựng, nâng cấp 09 nhà văn hóa thôn; 03 sân thể thao thôn. 

- Xây dựng, nâng cấp 03 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung (xã Bình 

Xa, Thái Hòa, Phù Lưu); nâng cấp khu xử lý rác thải xã Bình Xa; xây dựng, 

nâng cấp 01 nghĩa trang xã Thái Hòa. 

1.3. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, 

môi trường; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo công tác quốc 

phòng - an ninh:  

Duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn chất lượng giáo dục 

mũi nhọn, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa 

của dân tộc địa phương; củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở gắn với nâng 

cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và các nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ 

em; tổ chức tốt phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn. 
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Xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến thôn vững mạnh toàn diện, giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

 

1.4. Nhu cầu kinh phí:  

Tổng nhu cầu kinh phí 361.330 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà 

nước 155.549 triệu đồng; vốn nước ngoài: 500 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 

55.889 triệu đồng; vốn tín dụng 86.828 triệu đồng, vốn huy động từ nhân dân 

40.114 triệu đồng, vốn huy động khác 22.450 triệu đồng. 

2. Tập trung xây dựng 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025: 

2.1. Quy hoạch:  

* Nhiệm vụ: Lập và điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới 17 xã.  

* Nhu cầu kinh phí: 1.700 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

2.2. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn: 

Tập trung huy động và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn 

và nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, cụ 

thể như sau: 

2.2.1. Giao thông: 

* Nhiệm vụ: 

- 100% số xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí giao thông. Đến năm 2025 

đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về giao thông. 

- Thực hiện cứng hóa 312,5 km đường giao thông, trong đó: cứng hóa 25,4 

km đường trục xã; 114,5 km đường trục thôn, liên thôn; 39,69 km đường giao 

thông ngõ, xóm; 37,22 km đường giao thông nội đồng; xây dựng 19 công trình cầu, 

tràn. Xây dựng, nâng cấp đường khu trung tâm các xã theo hướng đô thị. 

* Nhu cầu kinh phí: 212.419 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 137.886 triệu đồng; vốn đóng góp của nhân dân 74.533 triệu đồng. 

2.2.2. Thủy lợi: 

* Nhiệm vụ: 

- Tập trung đầu tư hạ tầng cho phát triển sản xuất như: Cải tạo đồng 

ruộng; hệ thống thủy lợi cho các vùng chuyên canh các loại cây trồng; vùng 

chăn nuôi tập trung; vùng nuôi trồng thủy sản và các khu tiểu thủ công nghiệp 

tập trung.  

- Giai đoạn 2021- 2025: Kiên cố hoá 30,97 km kênh mương. 
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* Nhu cầu kinh phí: 26.625 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 

hỗ trợ 21.300 triệu đồng; vốn đóng góp của nhân dân 5.325 triệu đồng. 

 

 

2.2.3. Điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất: 

* Nhiệm vụ: 

- Phấn đấu đến năm 2024 cơ bản hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp hệ 

thống điện nông thôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện, nhằm đảm bảo cung 

cấp đầy đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt; toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn 

được giao cho ngành điện quản lý; 95% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, 

an toàn. Đến hết năm 2024 có 17/17 xã đạt tiêu chí Điện; đến năm 2025 huyện 

Hàm Yên đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về tiêu chí điện. 

- Nâng cấp, xây dựng 51 công trình đường điện 35 KV, trạm biến áp, đường 

dây hạ áp; Cải tạo lưới điện 0,4 KV các trạm biến áp trên địa bàn 11 xã. 

* Nhu cầu kinh phí: 127.140 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 

19.000 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 108.140 triệu đồng. 

2.2.4. Trường học: 

* Nhiệm vụ: 

- Đến hết năm 2024 toàn huyện có 100% số xã đạt tiêu chí về Trường 

học; thực hiện xây dựng mới, nâng cấp 30 công trình trường học các cấp, cụ thể: 

+ Trường mầm non: Xây dựng 11 công trình phòng học, phòng chức 

năng và công trình phụ trợ. 

+ Trường Tiểu học: Xây dựng 08 công trình phòng học, phòng chức năng 

và các công trình phụ trợ.  

+ Trường THCS: Xây dựng 11 công trình phòng học, phòng chức năng và 

các công trình phụ trợ.  

+Trường TH&THCS: Xây dựng 03 công trình phòng học, phòng chức 

năng và các công trình phụ trợ.  

* Nhu cầu kinh phí: 211.940 triệu đồng; trong đó: nguồn vốn hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước 203.440 triệu đồng, vốn nước ngoài 6.500 triệu đồng, vốn 

doanh nghiệp 2.000 triệu đồng. 

2.2.5. Cơ sở vật chất văn hóa: 

* Nhiệm vụ: 

- Đến hết năm 2024 toàn huyện có 100% số xã đạt tiêu chí, huyện Hàm 

Yên đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về văn hóa.  
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- Xây dựng, nâng cấp 07 nhà văn hoá xã; xây dựng, nâng cấp 26 nhà văn 

hoá thôn; xây dựng nâng cấp 03 sân thể thao xã; xây dựng nâng cấp 11 sân thể 

thao thôn; hỗ trợ mua trang thiết bị nhà văn hóa 157 thôn. 

* Nhu cầu kinh phí: 36.180 triệu đồng. Trong đó: Vốn hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước 32.510 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 1.870 triệu đồng, vốn huy 

động khác 1.800 triệu đồng. 

 

2.2.6. Cơ sở hạ tầng và thương mại nông thôn: 

* Nhiệm vụ: 

- Đến nay trên địa bàn huyện đã có 17/17 xã đạt tiêu chí; giai đoạn 2021-

2025 tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã trên địa 

bàn huyện. Đầu tư mở rộng, nâng cấp chợ trung tâm thị trấn đạt chuẩn loại 2. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các 

chợ trên địa bàn; khuyến khích phát triển các siêu thị vừa và nhỏ tại trung tâm 

huyện và các xã. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn khai thác tốt các lợi thế để phát 

triển dịch vụ thương mại dọc trục đường Quốc lộ 2, Quốc lộ 3B (địa phận huyện 

Hàm Yên) và khu vực trung tâm các xã. Quy hoạch xây dựng khu dịch vụ thương 

mại và giới thiệu sản phẩm của huyện tại xã Yên Phú, Thái Sơn, Đức Ninh. 

- Đầu tư xây mới chợ Tân Thành. Nâng cấp chợ nông thôn các xã Bằng Cốc. 

* Nhu cầu kinh phí: 4.000 triệu đồng, trong đó: Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước 2.000 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 1.000 triệu đồng; vốn huy động 

khác 1.000 triệu đồng. 

2.2.7. Thông tin và truyền thông: 

*Nhiệm vụ: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã trên 

địa bàn huyện; thực hiện xây dựng 03 điểm Bưu điện văn hoá xã (xã Tân Thành, 

Minh Dân, Nhân Mục); nâng cấp hệ thống thu, phát thanh không dây 100% số 

xã và 100% điểm thu thanh FM của các thôn; lắp đặt hệ thống kiểm tra qua 

Internet tình trạng hoạt động của Đài truyền thanh xã.  

* Nhu cầu kinh phí: 2.650 triệu đồng. Trong đó: Vốn hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước 550 triệu đồng; vốn doanh nghiệp 2.100 triệu đồng. 

2.2.8. Nhà ở dân cư: 

* Nhiệm vụ: Đến hết năm 2024 toàn huyện có 100% số xã không có nhà tạm, 

dột nát; tiếp tục thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (748 nhà) từ các 

nguồn vốn hỗ trợ của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của cộng đồng, vận động nhân 

dân dựng mới (thay thế nhà tạm, dột nát). 

* Nhu cầu kinh phí: 74.800,0 triệu đồng. Trong đó: Vốn doanh nghiệp hỗ 

trợ 2.500 triệu đồng; vốn tín dụng 16.700 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 

34.660 triệu đồng; vốn huy động khác: 20.940 triệu đồng. 

2.2.9. Cơ sở vật chất Y tế: 
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* Nhiệm vụ: Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã 

đạt; phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% số xã đạt tiêu chí Y tế, huyện Hàm 

Yên đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về Y tế, cụ thể: Xây dựng 04 Trạm Y tế 

xã (xã Bạch Xa, Yên Phú, Yên Lâm, Phù Lưu)  

* Nhu cầu kinh phí: 16.956 triệu đồng từ nguồn vốn nước ngoài. 

 

2.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất: 

2.3.1. Nâng cao thu nhập: 

* Nhiệm vụ: 

- Đến năm 2025 toàn huyện có 100% số xã đạt tiêu chí về Thu nhập; nâng 

cao thu nhập bình quân lên 55 triệu đồng/người/năm. 

- Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo hướng nâng cao năng 

suất, chất lượng, sức cạnh tranh, hiệu quả và thu nhập: 

+ Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tập trung một số sản phẩm 

nông nghiệp hàng hóa chủ lực (cam, chè, cây lâm nghiệp, Vịt bầu Minh Hương, 

cá đặc sản và chăn nuôi trâu, bò vỗ béo…). 

+ Đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm có lợi thế của địa phương 

(táo đại Yên Phú, Thanh long ruột đỏ, Chanh tứ mùa….) 

+ Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, ưu tiên các 

doanh nghiệp có sử dụng lao động lớn, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. 

- Đẩy mạnh và phát triển thương mại và dịch vụ nông thôn; khai thác hiệu 

quả tiềm năng về du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm... 

- Tăng cường đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, giải quyết việc làm 

cho lao động nông thôn; thu hút lao động vào các nhà máy công nghiệp trong và 

ngoài huyện. 

* Nhu cầu kinh phí: 339.426 triệu đồng, trong đó: Vốn doanh nghiệp 10.000 

triệu đồng, vốn tín dụng 289.426 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 11.000 triệu 

đồng; vốn huy động khác 29.000 triệu đồng. 

2.3.2. Giảm nghèo và an sinh xã hội: 

- Đến hết năm 2024 có 17/17 xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí hộ nghèo; 

tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12%. 

- Hỗ trợ hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất; tín dụng ưu đãi cho hộ 

nghèo; hướng dẫn hộ nghèo kiến thức về tổ chức sản xuất và thực hiện chính 

sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; dạy nghề cho người nghèo; xuất 

khẩu lao động; chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, điện sinh hoạt, 

nước sinh hoạt, nhà ở và các hoạt động an sinh xã hội, trợ giúp các đối tượng 

yếu thế; trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo. 

2.3.3. Lao động có việc làm: 
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- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ việc làm đối với lao động trong độ 

tuổi; tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tạo việc làm, xuất khẩu lao động 

và giới thiệu lao động đi làm việc trong nước. Chú trọng thực hiện tốt công tác 

thu thập, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn 

huyện, làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Đến năm 2024, phấn đấu đạt 

trên 90% lao động nông thôn có việc làm, 17/17 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, 

chiếm tỷ lệ 100%. 

- Thu hút, phát triển các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn nông thôn để 

tạo việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực khu vực nông thôn để thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động có 

hiệu quả. Đảm bảo giải quyết việc làm cho trên 95% lao động nông thôn thông 

qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất 

đối với ít nhất 03 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

2.3.4. Củng cố hình thức tổ chức sản xuất: 

- Đến hết năm 2024 có 100% số xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí về tổ 

chức sản xuất; sắp xếp và hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất ở các xã 

hoạt động có hiệu quả (nòng cốt là các Hợp tác xã, doanh nghiệp, Hội cam sành 

và các hội hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp), đóng vai trò là tổ chức đảm 

nhiệm chức năng khâu nối giữa người nông dân (đơn vị sản xuất) và thị trường 

tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất.  

- Khuyến khích hình thành và sắp xếp lại các loại hình kinh tế: Kinh tế HTX, 

trang trại, gia trại, kinh tế hộ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. 

- Tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đẩy mạnh xây dựng 

các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện liên kết từ sản xuất đến tiêu 

thụ các sản phẩm chủ lực của huyện. 

2.4. Văn hóa - Xã hội - Môi trường: 

2.4.1. Giáo dục: 

- Duy trì 100% số xã đạt tiêu chí về giáo dục; duy trì và nâng cao kết quả 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học 

đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS. 

- Thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện; 

thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực theo 

các trình độ chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động 

và yêu cầu thị trường. Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề 

nghiệp đối với học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở, Phổ thông trung học; quan 

tâm đầu tư nâng cao năng lực của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện; dự kiến thực hiện đào tạo nghề cho khoảng 2.000 người; 

đến năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, trong đó tỷ lệ có bằng, chứng 

chỉ đạt 30%. Đến năm 2025 huyện Hàm Yên đạt tiêu chí huyện nông thôn mới 

về Giáo dục. 
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- Nhu cầu vốn: 10.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, hỗ trợ đào tạo 

nghề cho lao động khu vực nông thôn, khu vực đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng và nguồn xã hội hóa. 

2.4.2. Y tế:  

Đến hết năm 2024 có 100% số xã đạt tiêu chí, củng cố nâng cấp các Trạm Y tế 

xã đã đạt chuẩn; tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.  

 

2.4.3. Văn hóa, thông tin, thể thao: 

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã trên địa bàn huyện; 

xây dựng đời sống văn hoá ở vùng nông thôn phong phú, lành mạnh trên cơ sở 

giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp và hình thành nếp sống văn minh nông 

thôn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, nông thôn mới trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, thôn 

bản, tổ dân phố văn hóa và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”. 

2.4.4. Môi trường và an toàn thực phẩm: 

* Nhiệm vụ: 

- Đến hết năm 2024 có 100% số xã đạt tiêu chí; thị trấn đạt chuẩn văn minh 

đô thị. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn. 

- Xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp, dân cư vùng nông thôn 

có nước sạch hợp vệ sinh môi trường sử dụng trong sinh hoạt. 

- 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn 

nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ 

môi trường; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ 

các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Xây dựng, nâng cấp 08 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu 

trung tâm xã. 

* Nhu cầu kinh phí: 63.110 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 

7.400 triệu đồng; vốn nước ngoài: 2.500 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 25.910 

triệu đồng; vốn huy động khác 27.300 triệu đồng. 

2.5. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: 

2.5.1. Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội: 

- Đạt yêu cầu tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh trong 

Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Đến hết năm 2024 có 100% số xã trên địa 

bàn huyện đạt tiêu chí. Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

- Đến năm 2025 có 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn và được bố trí 

trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhiệm. Xây dựng Đảng bộ, 
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chính quyền xã xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, củng cố nâng cao 

chất lượng tổ chức chính trị - xã hội của xã đảm bảo đạt loại khá trở lên. 

- Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai đồng bộ, 

hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải 

cách TTHC. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong 

công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, đảm 

bảo sự hài lòng của người dân về chất lượng và thái độ phục vụ. 

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, 

tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn. 

- Nhu cầu vốn: 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

2.5.2. Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội nông thôn: 

* Xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành 

các chỉ tiêu về về quốc phòng (tiêu chí 19.1 về Quốc phòng): 

- Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân xã 

+ Số lượng cán bộ theo Điều 20 Luật Dân quân tự vệ; Chỉ huy trưởng, 

Phó chỉ huy trưởng được đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại 

học ngành quân sự cơ sở; hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, quân 

sự, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn. 

+ Ban chỉ huy quân sự có phòng làm việc riêng và các trang thiết bị làm 

việc theo quy định của Luật Dân quân tự vệ; 

+ Tỷ lệ đảng viên trong dân quân phục vụ có thời hạn đạt từ 24,5% trở 

lên; hoàn thành tiêu chí phát triển đảng viên theo quy định. Thôn đội trưởng, 

tiểu đội trưởng, trung đội trưởng dân quân cơ động phải là đảng viên. 

- Xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” thực hiện tốt 

công tác đăng ký, quản lý nguồn, củng cố xây dựng lực lượng dân quân nòng cốt 

theo đúng Luật Dân quân tự vệ. Kiện toàn Ban chỉ huy Quân sự xã đủ 04 đồng 

chí, 100% thôn thôn có biên chế tổ dân quân. Hàng năm lực lượng dân quân 

được huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật. 

- Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng: Hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ 

tuyển quân hàng năm, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động 

viên, công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, tích cực thực 

hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền 

ơn đáp nghĩa”. Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nhiệm vụ quốc 

phòng an ninh. 

- Đào tạo cán bộ quân sự cấp xã: Hàng năm rà soát đối tượng cán bộ quân 

sự cấp xã để đi đào tạo tại các trường bảo đảm bằng cấp đủ tiêu chuẩn đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phục 

vụ lâu dài. 
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* Về an ninh trật tự xã hội: 

- Hằng năm, Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch về công tác an 

ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện 

vượt cấp trái pháp luật, đưa 2 xã (Yên Lâm, Minh Hương) ra khỏi danh mục xã 

trọng điểm về an ninh trật tự. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp 

luật khác được kiềm chế, giảm so với các năm trước. 

- Xây dựng Trụ sở làm việc của Công an xã tại 16 xã, thị trấn. 

- Đến hết năm 2024: 100% số xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã 

hội và đảm bảo bình yên; không có xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. 

3. Hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới 

Giai đoạn 2021 - 2025, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để 

nâng cao chất lượng 4 tiêu chí và hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt chuẩn.  

3.1. Đối với các tiêu chí (04 tiêu chí) cơ bản đạt chuẩn:  

3.1.1. Quy hoạch:  

Điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành phù hợp với phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh quy hoạch thị trấn Tân 

Yên đạt các tiêu chí đô thị loại IV. 

3.1.2. Thủy lợi:  
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý các công trình thủy lợi, nâng cấp các 

công trình thủy lợi xuống cấp, hư hỏng do thiên tai, kiên cố hóa kênh mương 

trên địa bàn đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai. 

3.1.3. Sản xuất: 

- Rà soát, chuyển đổi diện tích đất vườn tạp, đất lúa kém hiệu quả sang 

trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao (cây ăn quả, cây công nghiệp….). Xây 

dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của Trung ương, của tỉnh để phát triển 

bền vững các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung, gắn với xây dựng 

nông thôn mới. 

- Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiệu quả kinh tế 

cao, phù hợp với điều kiện thực tế; hỗ trợ nông dân kết nối với doanh nghiệp chế 

biến, để liên kết, hợp tác, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất, nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm, gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, hình thành 

mạng lưới và chuỗi cung ứng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ trên cơ sở sản 

xuất theo chuỗi, liên kết, hợp tác, khuyến khích thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã 

nông nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

- Tăng cường ứng dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, công nghệ sinh 

học, sản xuất nông nghiệp bền vững an toàn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây 
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trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn sản xuất với thị trường và tiêu 

thụ sản phẩm ổn định. 

- Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 

nông thôn; khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế hộ theo 

hướng trang trại, kinh tế hợp tác gắn với dịch vụ chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là hệ thống 

giao thông đến khu sản xuất, thủy lợi để thúc đẩy sản xuất, thông thương hàng 

hóa nông sản, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân. 

- Tăng cường đào tạo và đưa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư về các cơ sở, nhằm giúp nông dân về kỹ thuật 

sản xuất nông lâm nghiệp. 

3.1.4. Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:  

Củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Văn phòng điều phối Chương trình 

nông thôn mới cấp huyện và tổ chức hoạt động theo đúng quy định, bố trí 03 cán 

bộ chuyên trách tại Văn phòng Nông thôn mới huyện, cấp xã bố trí 01 cán bộ 

chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ. 

3.2. Đối với các tiêu chí (05 tiêu chí) chưa đạt chuẩn: 

3.2.1. Giao thông:  

Lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ để nâng cấp 50,05 km đường huyện; đầu 

tư xây dựng 01 bến xe và 02 trạm dừng nghỉ nhằm tạo sự đột phá thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội. 

3.2.2. Điện:  

Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển hoàn thiện hệ thống điện đáp ứng nhu cầu 

sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện. Đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật điện theo quy định của ngành. Phấn đấu đến năm 2024 có 100% số 

hộ trên địa bàn huyện được sử dụng điện lưới quốc gia và đảm bảo chất lượng. 

3.2.3. Y tế - Văn hóa - Giáo dục: 

- Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, 

Bệnh viện huyện đạt chuẩn quốc gia; Đầu tư xây dựng thêm 02 khu nhà điều trị 

và nhà làm việc của Bệnh viện huyện đạt chuẩn. 

- Xây dựng mới sân vận động huyện; xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện tại địa điểm mới, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị để đạt chuẩn; 

nâng cấp Trung tâm phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và thể 

thao huyện. 

- Xây dựng trường THPT Hàm Yên đạt chuẩn: Xây dựng 12 phòng học 

kiên cố; 04 phòng học bộ môn; khu phòng đa năng; Khu nhà chức năng 16 

phòng (phòng làm việc của lãnh đạo nhà trường, văn phòng tổ chuyên môn, tổ 
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văn phòng, văn phòng Đoàn Thanh niên, Công đoàn, phòng văn nghệ, Thư viện, 

Văn thư, Phòng kho, phòng truyền thống, phòng lưu trữ hồ sơ, phòng hội đồng). 

Đến hết năm 2024 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về Y tế - Văn hóa - 

Giáo dục. 

3.2.4. Môi trường: 

- Xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải Cụm công nghiệp Tân Thành (XD hạng mục xử lý nước thải cụm 

công nghiệp Tân Thành). 

- Quy hoạch và đầu tư xây dựng 02 bãi rác của huyện (xã Thái Sơn, Minh Dân).  

- Thu hút đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Thái Sơn. 

- Thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng 

bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng phát sinh và xây dựng bể, kho 

chứa, dụng cụ chuyên dùng cho thu gom, xử lý rác thải nguy hại. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có đầy đủ các thủ tục, hồ 

sơ về môi trường theo quy định của pháp luật; đầu tư các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường theo đúng cam kết trong các thủ tục, hồ sơ đã được phê 

duyệt, xác nhận đảm bảo chất thải xả ra môi trường phải đạt quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường cho phép. Nâng cao chất lượng thẩm định các hồ sơ về 

môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật 

về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường.  

3.2.5 Công tác an ninh, trật tự xã hội: 

- Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 

nhân dân vững chắc. Huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ 

giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng quân sự địa phương 

vững mạnh; xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ theo hướng tổ 

chức hợp lý, chất lượng tốt, để đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh ở 

cơ sở. 

- Đổi mới nội dung, hình thức xây dựng và tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động 

nắm chắc địa bàn, phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. 

Tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để phát sinh tệ nạn xã hội. 

Không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Xây dựng lực lượng công 

an trong sạch, vững mạnh. 

3.3. Nhu cầu kinh phí thực hiện một số tiêu chí huyện nông thôn mới: 

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện 721.195 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân 

sách nhà nước 451.739 triệu đồng; vốn nước ngoài: 3.000 triệu đồng; vốn 

doanh nghiệp 52.000 triệu đồng; vốn tín dụng 173.656 triệu đồng; nhân dân 

đóng góp: 8.800 triệu đồng; vốn huy động khác 32.000 triệu đồng. 

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
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1. Tổng kế hoạch vốn 

 Dự kiến tổng kế hoạch vốn thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới 

huyện Hàm Yên, giai đoạn 2021-2025: 2.210.650 triệu đồng, trong đó: 

1.1. Nguồn vốn Ngân sách nhà nước: 1.044.254 triệu đồng, chiếm 47,2%. trong đó: 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 485.539 triệu đồng; 

- Nguồn vốn ngân sách huyện: 49.677 triệu đồng; 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 143.755 

triệu đồng; 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND: 31.565 

triệu đồng; 

- Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 331.756 triệu đồng; 

- Vốn di dân tái định cư: 1.962 triệu đồng. 

1.2. Nguồn vốn nước ngoài: 29.495 triệu đồng, chiếm 1,3%. 

1.3. Nguồn vốn doanh nghiệp: 232.629 triệu đồng, chiếm 10,5%. 

1.4. Nguồn vốn tín dụng: 566.609 triệu đồng, chiếm 25,6%. 

1.5. Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 203.211 triệu đồng, chiếm 9,2%. 

1.6. Nguồn vốn huy động khác: 134.490 triệu đồng, chiếm 6,1%. 

2. Phân kỳ vốn đầu tư 

2.1. Năm 2021:  

Tổng nhu cầu vốn: 390.940  triệu đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách nhà nước: 228.252 triệu đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 41.600 triệu đồng;  

+ Nguồn vốn ngân sách huyện: 28.590 triệu đồng;  

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 54.645 

triệu đồng; 

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND: 9.410 

triệu đồng; 

+ Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 92.045 triệu đồng; 

+ Vốn di dân tái định cư: 1.962 triệu đồng. 

- Nguồn vốn nước ngoài: 12.002 triệu đồng. 

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 60.419 triệu đồng. 

- Nguồn vốn tín dụng: 28.943 triệu đồng. 

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 48.925 triệu đồng. 

- Nguồn vốn huy động khác: 12.400 triệu đồng. 
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2.2. Năm 2022:  

Tổng nhu cầu vốn: 664.505 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách nhà nước: 367. 977 triệu đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 234.063 triệu đồng;  

+ Nguồn vốn ngân sách huyện: 7.910 triệu đồng;  

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 47.076 

triệu đồng; 

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND: 11.744 

triệu đồng; 

+ Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 67.183 triệu đồng. 

- Nguồn vốn nước ngoài: 1.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 78.123 triệu đồng. 

- Nguồn vốn tín dụng: 120.845 triệu đồng. 

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 60.470 triệu đồng. 

- Nguồn vốn huy động khác: 36.090 triệu đồng. 

2.3. Năm 2023:  

Tổng nhu cầu vốn: 625.166 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách nhà nước: 263.845 triệu đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 146.373 triệu đồng;  

+ Nguồn vốn ngân sách huyện: 6.041 triệu đồng;  

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 28.519 

triệu đồng; 

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND: 10.411 

triệu đồng; 

+ Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 72.500 triệu đồng. 

- Nguồn vốn nước ngoài: 8.162 triệu đồng. 

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 41.454 triệu đồng. 

- Nguồn vốn tín dụng: 208.473 triệu đồng. 

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 53.383 triệu đồng. 

- Nguồn vốn huy động khác: 49.850 triệu đồng. 

2.4. Năm 2024:  

Tổng nhu cầu vốn: 424.365  triệu đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách nhà nước: 169.698 triệu đồng. Trong đó: 
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+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 56.002 triệu đồng;  

+ Nguồn vốn ngân sách huyện: 7.136 triệu đồng;  

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 8.792 

triệu đồng; 

+ Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 97.768 triệu đồng. 

- Nguồn vốn nước ngoài: 8.293 triệu đồng. 

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 31.887 triệu đồng. 

- Nguồn vốn tín dụng: 150.463 triệu đồng. 

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 34.874 triệu đồng. 

- Nguồn vốn huy động khác: 29.150 triệu đồng. 

2.5. Năm 2025:  

Tổng nhu cầu vốn: 105.673 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn ngân sách nhà nước: 14.483 triệu đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 7.500 triệu đồng  

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND: 4.723 

triệu đồng 

+ Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: 2.260 triệu đồng 

- Nguồn vốn doanh nghiệp: 20.746 triệu đồng. 

- Nguồn vốn tín dụng: 57.885 triệu đồng. 

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 5.559 triệu đồng. 

- Nguồn vốn huy động khác: 7.000 triệu đồng. 

(Có các biểu chi tiết kèm theo) 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý 

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ 

chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; huy động cả hệ thống 

chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Chương trình theo các 

nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới 

phải thực hiện đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã trên địa bàn huyện; đặc 

biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu 

nhập cho người dân; phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo của cộng đồng và 

người dân; huy động sự tham gia vào cuộc của các tổ chức, doanh nghiệp và các 

thành phần kinh tế khác trong xây dựng nông thôn mới để từng bước thực hiện 

hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch đề ra.  

- Các phòng, ban đơn vị chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã phải xác định xây dựng 
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nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội để xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể thực hiện Chương trình phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 

- Các cơ quan, đơn vị của huyện Hàm Yên tăng cường kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn 

mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm điều phối của Văn phòng Điều phối xây dựng nông 

thôn mới huyện. Chuyển mạnh nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của 

Chương trình cho Ban Chỉ đạo cấp xã đảm nhiệm; phát huy vai trò chủ động sáng tạo 

của người dân để thực sự là chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

- Thực hiện Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới 

cấp huyện, cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị, thành viên 

Ban Chỉ đạo; nâng cao năng lực của cơ quan giúp việc thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu chức năng, nhiệm 

vụ (nhất là Văn phòng Điều phối cấp huyện; Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây 

dựng nông thôn mới cấp xã và các Ban Phát triển thôn). Củng cố Văn phòng 

nông thôn mới cấp huyện (có tối thiểu 03 cán bộ chuyên trách và các cán bộ 

kiêm nhiệm) giúp Ban chỉ đạo huyện thực hiện tham mưu, chỉ đạo thực hiện đề 

án. Cấp xã bố trí 01 cán bộ chuyên trách để giúp Ban chỉ đạo xã theo dõi, tổng 

hợp thực hiện các nội dung kế hoạch đã đề ra. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

- Xây dựng chương trình tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, 

pano, áp phích; chuyên mục đưa tin trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đưa tin kết quả chỉ đạo, thực 

hiện chương trình. 

- Huy động cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của huyện 

thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 tham gia xây dựng nông thôn mới” ở các xã, 

thị trấn để cùng nhân dân thực hiện các công việc như: Vệ sinh môi trường, 

chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, lắp đặt cấu kiện kênh mương,... 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương 

xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao hơn 

nữa trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, từ đó nêu cao ý thức trách 

nhiệm, tự giác trong xây dựng nông thôn mới; phát huy tinh thần đoàn kết trong 

cộng đồng, sự chủ động, sáng tạo của người dân, cách làm hay của chính người 

dân trong quá trình thực hiện, từ đó huy động tốt sự tham gia đóng góp kinh phí, 

ngày công lao động trong xây dựng nông thôn mới của cộng đồng dân cư. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phát 

triển sản xuất nâng cao thu nhập; hướng dẫn, vận động nhân dân chủ động thực 

hiện các tiêu chí do nhân dân thực hiện không có sự hỗ trợ của nhà nước như: 
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Tham gia đóng góp công lao động, kinh phí để xây dựng, chỉnh trang, mua sắm 

trang thiết bị của các nhà văn hóa thôn, hỗ trợ xóa nhà dột nát để hoàn thành tiêu 

chí về nhà ở dân cư; tuyên truyền cho nhân dân trong cộng đồng cùng tham gia 

thực hiện để hoàn thành tiêu chí về Môi trường an toàn thực phẩm…. Xây dựng 

các phóng sự tuyên truyền phản ánh kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới của các địa phương, những cách làm sáng 

tạo, những kinh nghiệm của các địa phương phát huy tốt vai trò chủ thể của 

người dân, huy động tốt các nguồn lực, các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực 

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

3. Tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu 11 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới 

kiểu mẫu 

3.1. Rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới: 

- Ủy ban nhân dân các xã thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới. Nội dung điều chỉnh quy hoạch được thông qua rộng rãi nhân dân 

để đóng góp ý kiến vào bản quy hoạch, chú ý quy hoạch vùng sản xuất gắn với 

điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện, xã và các vùng lân cận, xu hướng phát 

triển chung. 

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo 

tính đồng bộ, phù hợp với nguồn vốn đầu tư và điều kiện kinh tế - xã hội của địa 

phương; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm hiện đại, văn minh 

nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa. 

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của huyện; định hướng rõ 

nét về phát triển kinh tế trên địa bàn để các xã xây dựng quy hoạch phát triển 

kinh tế của mình phù hợp với tổng thể kinh tế của huyện. 

3.2. Phát triển sản xuất, đổi mới các hình thức sản xuất: 

- Tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết 

theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; áp dụng khoa học công 

nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã, 

doanh nghiệp liên kết với nông dân trong sản xuất hàng hóa, đảm bảo mối liên kết 

bền vững, ổn định đầu ra cho sản phẩm. 

- Tập trung, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ, quy trình sản xuất an toàn, sản 

xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), sản xuất hữu cơ, gắn với lựa chọn chuyển 

dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế của huyện để tăng giá trị, thu nhập 

cho người dân. 

- Củng cố, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu 

quả: Trọng tâm là tạo môi trường thuận lợi để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp nông thôn, tạo chuỗi giá trị hàng hóa có chất lượng, giá trị, thương 

hiệu và sản xuất ổn định, bền vững; củng cố, nâng cao năng lực sản xuất, kinh 

doanh của các hợp tác xã nông nghiệp hiện có, thành lập mới các Hợp tác xã, tổ 
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hợp tác, tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp để tăng 

cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với dịch vụ nông thôn. 

- Thực hiện tốt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tăng cường gắn 

kết 6 nhà (Nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà 

phân phối) trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng phát triển bền vững. 

3.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng: 

- Tập trung huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện lồng ghép các 

nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, dự án hỗ 

trợ có mục tiêu trên địa bàn và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư để 

thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn phải gắn với hiệu quả quản lý, khai thác 

sử dụng. Các công trình sau đầu tư tại địa bàn nông thôn giao cho cộng đồng 

dân cư thực hiện quản lý, khai thác; xã hội hoá công tác quản lý, vận hành, khai 

thác sử dụng, đồng thời duy trì chế độ duy tu bảo dưỡng để đảm bảo hiệu quả sử 

dụng lâu dài. 

- Để chủ động triển khai nâng cấp và xây dựng mới các công trình hạ tầng 

đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và trên cơ sở tiết kiệm: 

+ Tổ chức thi công: Đối với các công trình nhỏ lẻ như (đường liên thôn, ngõ 

xóm, đường nội đồng…) các xã chủ động huy động sức dân đóng góp ngày công. 

+ Việc đầu tư nâng cấp, xây mới các công trình phải được thông qua nhân 

nhân và các tổ chức đoàn thể đảm bảo nguyên tắc dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra và dân được hưởng thụ. 

+ Việc xây dựng nhà ở của dân, cần huy động nội lực của nhân dân và 

lồng ghép các chương trình, chính sách về nhà ở của nhà nước. Các doanh 

nghiệp, đoàn thể tham gia giúp đỡ cho các hộ khó khăn và gia đình chính sách. 

Thiết kế một số mẫu nhà, xây dựng mô hình để nhân dân tham quan, học tập, 

làm theo, đảm bảo tiêu chí nhà ở nông thôn. 

+ Tổ chức huy động các nguồn lực đầu tư cho việc xây dựng hạ tầng theo 

nguyên tắc các công trình thiết yếu như trục giao thông liên xã, hệ thống kênh 

chính thuỷ lợi; hệ thống điện; trường trung học cơ sở nhà nước đầu tư 100%; công 

trình khác từng bước đầu tư xây dựng trên cơ sở huy động các nguồn lực xã hội; 

đóng góp của nhân dân, nhà nước chỉ đóng vai trò trung tâm khâu nối và hỗ trợ. 

3.4. Giảm nghèo và an sinh xã hội: 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của nhà nước về giảm nghèo: 

Hỗ trợ hộ nghèo về đất sản xuất; tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo; hướng dẫn hộ 

nghèo kiến thức về tổ chức sản xuất và thực hiện chính sách khuyến nông, khuyến 

lâm, khuyến ngư; dạy nghề cho người nghèo; xuất khẩu lao động; chính sách hỗ trợ 

người nghèo về y tế, giáo dục, đất ở, nước sinh hoạt, nhà ở và các hoạt động an 

sinh xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế; trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo. 
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- Tổ chức giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động 

nông thôn; Trợ giúp pháp lý cho người nghèo. 

3.5. Phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường: 

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 

cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Duy trì phổ cập giáo dục trung 

học cơ sở. 

- Thực hiện tốt công tác khảo sát nhu cầu, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

gắn với nhu cầu thị trường lao động; thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ thương mại vào 

nông thôn để giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn.  

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, củng cố, thành lập các 

tổ nhóm thu gom rác thải sinh hoạt tại các xã; thu gom, vận chuyển và xử lý toàn 

bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại khu sản xuất; xây dựng hệ thống thoát 

nước thải, trồng cây xanh tại các tuyến đường thôn, xã; quản lý, sử dụng các 

nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch.  

4. Hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới 

4.1. Duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt chuẩn: 

- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

các quy hoạch cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

- Triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy mô 

liên xã; hỗ trợ nông dân kết nối với doanh nghiệp chế biến, để liên kết, hợp tác, 

chuyển giao cộng nghệ mới trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, gắn với chế biến tiệu thụ sản phẩm; tăng cường quảng bá thương hiệu, nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm đã có để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. 

- Thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an 

ninh. Xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh. Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động giải 

quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo an toàn an ninh nông thôn. 

4.2. Huy động nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng: 

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc 

gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, huy động sự tham 

gia của doanh nghiệp để xây dựng công trình. 

- Huy động vốn đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các thành 

phần kinh tế cộng đồng dân cư và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên 

tinh thần tự nguyện, bàn bạc dân chủ; không thực hiện huy động quá sức dân. 

- Hỗ trợ thủ tục để người dân tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, tín 

dụng ưu đãi; hỗ trợ sau đầu tư đảm bảo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử 

dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng. 
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- Lập danh mục và triển khai dự án đầu tư, lộ trình thực hiện đối với từng 

hạng mục, từng dự án, trong ưu tiên đối với dự án công trình Trung tâm y tế huyện 

triển khai trước để đáp ứng khám chữa bệnh ban dầu, và phòng, chống dịch bệnh 

nguy hiểm; các công trình giao thông trọng điểm của huyện và các công trình trường 

học, trung tâm văn hóa - thể thao huyện, công trình điện, các công trình xử lý chất 

thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường để hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ. 

5. Chính sách ưu tiên: 

- Trên cơ sở các khoản thu tiền đấu giá sử dụng đất hàng năm của huyện Hàm  

Yên được tỉnh phân bổ lại để tăng nguồn thu, đầu tư xây dựng các công trình cơ sở 

hạ tầng để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào quý II năm 2025. Việc hỗ trợ tăng chi 

đầu tư cho huyện Hàm Yên sẽ được thực hiện từ các nguồn lực khác của ngân sách 

cấp tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.  

- Ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn các 

chương trình, dự án, có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ hàng năm cho huyện Hàm 

Yên để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đổi mới các 

hình thức tổ chức sản xuất. 

6. Công tác thi đua, khen thưởng: 

Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng hàng năm 

và giai đoạn để kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương và tôn vinh các tập 

thể, cá nhân, doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong 

việc tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

7. Công tác kiểm tra, giám sát:  

Tăng cường kiểm tra, giám sát của các cấp các ngành, kịp thời tháo gỡ, 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn quản lý. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh, có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Đề án trên địa bàn huyện 

Hàm Yên. Định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả 

xây dựng nông thôn mới, các khó khăn, tồn tại, đề xuất biện pháp giải quyết báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương để kịp thời chỉ đạo.   

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn dẫn, đôn đốc 

huyện Hàm Yên xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm để thực hiện các nội dung 

của Đề án. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các Sở, ngành 
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liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc cân đối và phân bổ các 

nguồn vốn hỗ trợ huyện Hàm Yên thực hiện Đề án. 

- Tham mưu lồng ghép nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc 

gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn cho huyện Hàm Yên 

đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

3. Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo 

đúng quy định; cân đối, lập phương án phân bổ kinh phí thuộc nguồn vốn ngân 

sách nhà nước cho huyện Hàm Yên theo phân kỳ đầu tư trong Đề án. 

- Hướng dẫn việc sử dụng hiệu quả và quản lý tốt các nguồn vốn hỗ trợ, 

vốn lồng ghép xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với 

các đề án, dự án của Chương trình. 

- Hướng dẫn thanh toán, quyết toán các nguồn vốn hỗ trợ huyện Hàm Yên 

thực hiện Chương trình nông thôn mới. 

4. Sở Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các xã và huyện 

Hàm Yên rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới và 

quản lý thực hiện theo quy hoạch. 

- Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy 

hoạch lĩnh vực ngành, quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang 

khu dân cư. 

5. Sở Giao thông vận tải 

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc các xã của huyện Hàm Yên thực hiện hoàn thành Tiêu chí về 

Giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; tiêu chí huyện NTM 

về Giao thông.  

- Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường 

phổ biến pháp luật về giao thông; thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông nông thôn.  

6. Sở Công thương 

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc các xã thuộc huyện Hàm Yên thực hiện tiêu chí về Điện, Cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn, Chợ trung tâm huyện đạt chuẩn; quy hoạch và 

thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng 

nghề nông thôn để nâng cao thu nhập khu vực nông thôn. 

- Chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và thị trường; tích 

cực tìm kiếm các thị trường giúp nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 
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Có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn 

thực hiện hoàn thành Tiêu chí về Trường học và Tiêu chí về Giáo dục và Đào 

tạo theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; tiêu chí huyện NTM về Giáo 

dục hoàn thành tiêu chí cấp huyện về trường học đảm bảo 2 trường THPT đạt 

chuẩn quốc gia.   

8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Tiêu chí về Văn hóa và Cơ sở vật chất văn 

hoá; đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch là thế mạnh của địa 

phương nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân khu vực nông thôn. Hướng dẫn 

huyện Hàm Yên hoàn thiện các nội dung về cơ sở vật chất văn hóa cấp huyện 

đảm bảo theo chuẩn nông thôn mới. 

9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chủ trì,  phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; 

hướng dẫn thực hiện các Tiêu chí Hộ nghèo, Lao động có việc làm, tỷ lệ lao động có 

việc làm qua đào tạo, Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. 

10. Sở Y tế 

 - Chủ trì làm công tác truyền thông, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các 

chương trình về phát triển y tế cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe cho dân cư nông thôn; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, 

huyện Hàm Yên thực hiện Tiêu chí về Y tế. 

- Chủ trì xây dựng Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn.  

11. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn huyện Hàm Yên 

chỉ đạo các xã bố trí đất cho phát triển hạ tầng thiết yếu cho sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo quy hoạch; kiểm tra, 

đôn đốc các xã thuộc huyện Hàm Yên thực hiện quy hoạch sử dụng đất thuộc 

tiêu chí về Quy hoạch, tiêu chí về Môi trường, tiêu chí về môi trường cấp huyện.  

12. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị của trụ sở xã theo chuẩn nông thôn mới theo quy định và 

hướng dẫn của Trung ương; tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy 

định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn 

thực hiện tiêu chí về Hệ thống chính trị và hành chính công theo quy định. 

13. Sở Tư pháp 
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Chủ trì hướng dẫn huyện Hàm Yên thực hiện, đánh giá, công nhận xã, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định 

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn huyện Hàm Yên 

thực hiện hoàn thành nội dung xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng 

khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu Quốc phòng theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. 

 

 

 

15. Công an tỉnh 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, 

tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Tham mưu, hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và 

chính sách tạo điều kiện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở hoàn thành 

nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn theo yêu cầu xây dựng 

nông thôn mới. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện tiêu 

chí về An ninh, tiêu chí huyện NTM về An ninh trật tự xã hội. 

16. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí phối hợp với các sở, ngành và 

huyện Hàm Yên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng 

lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới; phát hiện và biểu dương kịp 

thời các mô hình và cách làm hiệu quả, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện tiêu 

chí về Thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới. 

17. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan: Xây dựng và thực hiện 

chuyên mục xây dựng nông thôn mới trong chương trình, hàng tuần tuyên truyền 

chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy trình thủ tục, các 

bước tiến hành xây dựng nông thôn mới; biểu dương các điển hình tốt, phê phán 

những mặt tồn tại, hạn chế. 

18. Sở Khoa học và Công nghệ 
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Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng và đề xuất với Ủy ban 

nhân dân tỉnh các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn 

mới; tăng cường phổ biến và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ phục 

vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

19. Cục Thống kê tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc các xã thuộc huyện Hàm Yên thực hiện Tiêu chí về Thu nhập theo Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới; hướng dẫn công tác thống kê phục vụ 

Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

20. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 

 - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng của các 

ngân hàng thương mại tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; 

tập trung cho vay sản xuất kinh doanh; vận dụng chính sách và hỗ trợ thực hiện 

an sinh xã hội (hỗ trợ đầu tư cho giáo dục, y tế, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo). 

- Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, hệ thống quỹ 

tín dụng thực hiện tốt các chính sách cho vay vốn đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế hộ, trang trại, Hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn phục vụ 

xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Yên. 

21. Ban Di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang 

Lồng ghép nguồn lực điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái 

định cư dự án Thuỷ điện Tuyên Quang với việc thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới ở các xã có nhân dân tái định cư huyện Hàm Yên.    

22. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài 

Lồng ghép việc thực hiện các nội dung của dự án với việc thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa bàn các xã thuộc dự án trên địa 

bàn huyện Hàm Yên. 

23. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh 

 - Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối 

hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hàm Yên và các xã trên địa bàn 

huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận 

động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với xây 

dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Tuyên Quang chung 

sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn. Hiệp thương phối hợp thống nhất với 

các cấp, các ngành và các tổ chức hành viên thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, cách thức tiến hành xây 
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dựng nông thôn mới của Nhà nước để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân cùng 

chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực MTTQ huyện Hàm Yên chủ trì 

phối hợp tổ chức việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết 

quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

- Tham gia giám sát quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025. 

 

24. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung Đề án xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn; phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ 

chức tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng về Chương trình xây 

dựng nông thôn mới; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn và kế hoạch thực 

hiện hàng năm; phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành 

viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong 

việc tổ chức và thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới. 

- Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn; lựa chọn các tiêu chí, các thôn bản cần đẩy 

nhanh thực hiện để làm điểm là động lực thúc đẩy các xã khác tích cực xây dựng 

nông thôn mới đạt mục tiêu trong Đề án. 

- Duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu, đề xuất cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh giải quyết. 

- Chỉ đạo các phòng ban của huyện, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện 

nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kịp thời tình 

hình, tiến độ và kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua cơ quan thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông 

thôn mới; thực hiện công khai, dân chủ các nội dung, kế hoạch triển khai thực 

hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã để người dân biết, dân bàn và tham 
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gia thực hiện; tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các nguồn 

vốn được cấp cho xây dựng nông thôn mới.  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao các Sở, ngành, thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ 

chức thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án này./. 
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