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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số: 127 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  07 tháng 5 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình  

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 
 

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban  

Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010-2020 về 

việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Văn bản số 2236/BNN-VPĐP ngày 

01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Kế hoạch 

tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010-2020; sau khi xem xét đề xuất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

tại Văn bản số 142/VPĐP-KHGSTT ngày 13/4/2019; ý kiến thống nhất của đồng 

chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh và các đồng chí Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện, với một số nội dung trọng tâm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

a) Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả đạt được và tác động của  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 

(sau đây gọi tắt là Chương trình) sau 10 năm thực hiện, nguyên nhân thành công 

và những tồn tại, hạn chế; rút ra các bài học kinh nghiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, tuân 

thủ: quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

b) Đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ 

yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030.  

c) Tổ chức vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu 

thực hiện Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai 

đoạn 2010 - 2020. 

2. Yêu cầu: 

a) Việc tổng kết phải bám sát các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2010 - 2020
1
, tiêu chí, nội dung xây dựng nông thôn mới, tiêu chí 

khu dân cư nông thôn mới (xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới và khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu).   

b) Thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác có phân tích theo chiều sâu từng vấn 

đề, nội dung cụ thể, việc tổ chức đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức. 

c) Trong quá trình tổng kết ở các cấp, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và người dân có sự tham gia đóng góp ý kiến. 

                                           
1
 Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010, số 

695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012, số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016, số 1760/QĐ-TTg 

ngày 10 tháng 11 năm 2017. 



2 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổng kết:  

1.1. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 - 2020: 

- Bối cảnh (thuận lợi - khó khăn, cơ hội - thách thức) trong xây dựng nông 

thôn mới của địa phương; 

- Kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 - 2020, tập trung vào một 

số nội dung: Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của 

Chương trình; công tác quản lý, điều hành và tổ chức, bộ máy chỉ đạo, tham mưu 

thực hiện Chương trình ở các cấp, công tác thi đua khen thưởng… những thuận 

lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện, trong đó làm rõ những kết quả 

nổi bật của giai đoạn 2016 - 2020 so với giai đoạn 2010 - 2015 (Cơ chế chính 

sách, công tác chỉ đạo điều hành ở các cấp, huy động nguồn lực, sự hài lòng của 

người dân...), nhất là những điểm mới, những nội dung có tính chất đột phá góp 

phần nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu của chương trình...; 

- Đánh giá việc thực hiện Chương trình nông thôn mới gắn với đô thị văn 

minh (bao gồm việc phát triển nông thôn theo hướng đô thị văn minh và sự ảnh 

hưởng của cơ chế nông thôn mới đến phát triển đô thị văn minh, nhất là vai trò 

của cộng đồng và việc huy động nguồn lực), xây dựng kết cấu hạ tầng kết nối với 

đô thị, chuyển dịch cơ cấu lao động, kết nối sản xuất ở nông thôn với tiêu thụ ở 

đô thị. 

- Kết quả thực hiện các Phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ, huy 

động và cân đối nguồn lực; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình; 

- Tác động của Chương trình, bao gồm: Tác động trực tiếp (đến kinh tế - xã 

hội, môi trường, tới các đối tượng thụ hưởng…) và tác động lan tỏa của Chương 

trình, trong đó, tập trung đánh giá sâu về sự hài lòng của người dân đối với kết 

quả xây dựng nông thôn mới; kết quả phát huy vai trò chủ thể của người dân, 

thực hiện quy chế dân chủ trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình ở cơ 

sở (dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng), tính bền vững; 

- Đánh giá về phương pháp và hiệu quả của công tác truyền thông về xây 

dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống 

chính trị và người dân tham gia thực hiện Chương trình; 

- Đánh giá vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ trong xây dựng 

nông thôn mới, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

- Bài học kinh nghiệm được rút ra qua 10 năm (tối thiểu rút ra 06 bài học 

kinh nghiệm) thực hiện và đề xuất, khuyến nghị cần thiết để duy trì bền vững kết 

quả đạt được của Chương trình. 

1.2. Xây dựng định hướng thực hiện Chương trình giai đoạn sau năm 2020: 

- Quan điểm chỉ đạo; 

- Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030;  

- Nội dung, giải pháp thực hiện, đặc biệt là những nội dung, giải pháp để 

tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững của Chương trình; 

- Cơ chế, chính sách huy động nguồn lực;  
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- Đề xuất phương hướng kiện toàn bộ máy, tổ chức tham mưu, giúp việc 

Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp trong giai đoạn sau 

năm 2020 theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, đồng bộ và hiệu quả; 

- Phát động phong trào thi đua để huy động các nguồn lực và người dân 

tham gia thực hiện Chương trình. 

2. Khen thưởng: 

Biểu dương các gương điển hình có thành tích cao trong xây dựng nông thôn 

mới trên cơ sở kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng 

nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020. 

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM TỔNG KẾT 

1. Đối tượng:  

a) Cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới tỉnh và các sở, ngành có liên quan. 

b) Cấp huyện, xã: Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới.    

2. Hình thức tổng kết:  

- Tổ chức tổng kết tất cả các cấp từ cấp xã đến cấp tỉnh; ở cấp huyện và cấp 

xã có tổng kết điểm (mỗi huyện chọn 1-2 xã, tỉnh chọn huyện Nghi Xuân,  huyện 

Thạch Hà và huyện Hương Khê).  

- Tổ chức tổng kết gắn với tổng kết thực hiện Phong trào thi đua “Cả tỉnh 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020. 

- Khuyến khích việc tổ chức các hội thảo chuyên đề chuyên sâu. 

2.1. Cấp xã: Hoàn thành tổ chức tổng kết trước ngày 30/7/2019; riêng các xã 

được chọn tổ chức điểm hoàn thành tổng kết trước ngày 15/7/2019.  

- Truyền thanh trực tiếp qua hệ thống truyền thanh xã. 

- Thành phần:  

+ Đại diện Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện; 

+ Trưởng, Phó Đoàn công tác của BTV Huyện ủy tại xã; 

+ Thành phần xã: Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nông thôn mới; 

Bí thư, thôn trưởng, Ban phát triển thôn; các hộ gia đình tiêu biểu và các tổ chức, 

cá nhân được khen thưởng.  

2.2. Cấp huyện: Hoàn thành tổ chức tổng kết trước ngày 30/8/2019; riêng 

đối với các huyện: Nghi Xuân, Thạch Hà và Hương Khê hoàn thành tổng kết 

trước ngày 15/8/2019.  

- Truyền thanh trực tiếp trên đài truyền thanh huyện. 

- Khuyến khích tổ chức các hội thảo chuyên đề chuyên sâu và tổ chức tham 

quan học tập kết hợp kiểm tra chéo giữa các địa phương. 

- Thành phần:  

+ Đại diện Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh; 

+ Trưởng, Phó Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại huyện; 

+ Các thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới; các phòng, ban chuyên môn; 
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các tổ chức đoàn thể cấp huyện;  

+ Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBMTTQ xã, cán bộ phụ trách 

nông thôn mới xã; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.  

2.3. Các sở, ngành:  

- Tổ chức tổng kết đánh giá sâu theo lĩnh vực và có mục tiêu, nhiệm vụ và 

định hướng thực hiện trong giai đoạn sau 2020 (quy mô thành phần tùy theo tình 

hình thực tế, tính chất, lĩnh vực phụ trách); 

- Xây dựng báo cáo kết quả 10 năm về Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới, trong đó làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân; định hướng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí và các giải 

pháp thực hiện Chương trình giai đoạn sau năm 2020 gửi Ban Chỉ đạo nông thôn 

mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) 

trước ngày 10/9/2019. 

2.4. Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh:  

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn  

2010 - 2020 và Lễ vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu 

biểu thực hiện Phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2016 - 2020; 

- Thời gian 01 buổi (truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh) trước ngày 25/9/2019; tại Hội nghị có tổ chức các gian hàng triển lãm trưng 

bày thành tựu 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới.  

- Thành phần:  

+ Trung ương: Đại diện Ban Chỉ đạo nông thôn mới Trung ương; Lãnh đạo 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; 

+ Ở tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh 

đạo UBND tỉnh; các thành việc Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh; các sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh. 

+ Cấp huyện: Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Chánh và Phó 

Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới; 

+ Cấp xã: Bí thư, Chủ tịch UBND. 

+ Các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu. 

3. Thời gian: 

a) Thời gian tổ chức thực hiện việc tổng kết: Từ tháng 6 năm 2019 đến 

tháng 9 năm 2019. 

b) Mốc thời gian xây dựng báo cáo: Sử dụng số liệu về tình hình thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ thời điểm 31 tháng 12 

năm 2010 đến 30 tháng 6 năm 2019. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp xã:  

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung và hoàn thành các chỉ 

tiêu trong năm 2019: Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn 

nâng cao, đạt chuẩn kiểu mẫu trong năm phấn đấu hoàn thành các nội dung để 
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xem xét công nhận đợt 1 toàn tỉnh trước 31/8/2019. Đối với các xã thuộc các 

huyện: Can Lộc, Đức Thọ và thành phố Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thiện các nội 

dung, tiêu chí để xem xét công nhận đạt chuẩn trong tháng 5 năm 2019. 

- Tổ chức tổng kết trong tháng 7/2019 và gửi Báo cáo tổng kết cho Ban Chỉ 

đạo cấp huyện và các cơ quan có liên quan trước ngày 30/7/2019. Đối với các xã 

được chọn tổ chức tổng kết điểm hoàn thành trước 15/7/2019. 

2. Cấp huyện:  

- Các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành các nội 

dung công việc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra năm 2019 và cả 

giai đoạn 2016-2020, riêng các huyện: Can Lộc, Đức Thọ và thành phố Hà Tĩnh 

hoàn thành các nội dung, tiêu chí theo yêu cầu tại Quyết định số 558/QĐ-TTg 

ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ trong tháng 6 để 

trình Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh xét đề xuất Trung ương công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết cấp huyện gắn với Lễ vinh danh khen thưởng, 

biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, hoàn thành trong tháng 8 năm 2019 và 

gửi Báo cáo tổng kết cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các sở ngành, cơ quan có liên 

quan trước ngày 31/8/2019. Riêng các huyện: Nghi Xuân, Thạch Hà là huyện tổ 

chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới điểm của tỉnh hoàn thành trước 15/8/2019. 

- Các huyện, thành phố, thị xã mỗi đơn vị xây dựng một gian hàng trưng bày 

thành tựu 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới.  

3. Cấp tỉnh:  

3.1. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ soát xét kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu kế hoạch 2019 và giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch cụ thể thực 

hiện các nội dung để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu gửi Ban Chỉ đạo 

nông thôn mới tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 

15/5/2019. 

3.2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì, phối hợp với Sở  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở ngành liên quan:  

- Xây dựng Chương trình, kịch bản chi tiết tổng kết 10 năm thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; hướng dẫn các các địa 

phương tổ chức thực hiện Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại các địa phương.  

- Xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới; hoàn thành và gửi Báo cáo tổng kết cho Ban Chỉ đạo Trung 

ương và các bộ, ngành trung ương có liên quan trước ngày 30/9/2019. 

- Triển khai các hoạt động truyền thông về Tổng kết 10 năm thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.  

- Tham mưu tổ chức Hội thảo phương pháp, cách làm hay trong xây dựng 

khu dân cư mẫu, vườn mẫu: Có thể tổ chức tại tỉnh hoặc tại các huyện, thành phố, 

thị xã. 
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- Tham mưu các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn sau 2020. 

3.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở  

Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả 

hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trong thời  

gian tới. 

3.4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thành - Truyền hình 

tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

tăng thời lượng, chuyên mục, diễn đàn về kết quả 10 năm xây dựng nông  

thôn mới.  

3.5. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng  

Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010 - 2020; hướng dẫn các địa phương tổ chức khen thưởng, biểu dương các 

gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC TỔNG KẾT 

- Đối với cấp huyện và cấp xã: Chủ động cân đối và bố trí kinh phí thực hiện 

kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và tỉnh năm 2019 được giao, nguồn ngân 

sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. 

- Đối với các sở, ngành: Chủ động cân đối và bố trí kinh phí thực hiện từ 

nguồn kinh phí hoạt động được giao năm 2019. 

- Đối với hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh: Bố trí thực 

hiện từ kế hoạchvốn ngân sách Trung ương đã phân bổ và lồng ghép các nguồn 

vốn hợp pháp khác để thực hiện. 

Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

các địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo nông 

thôn mới tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo, VPĐP NTM TW (để b/c); 

- Bí thư, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ NTM tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các Huyện, Thành, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc, 

- BCĐ, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- BCĐ NTM, UBND các xã (do UBND cấp huyện sao gửi); 

- Chánh, Phó VP Bùi Khắc bằng; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL1. (25b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Đã ký 

 

 

     Đặng Quốc Khánh 
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