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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị họp Ban Chỉ đạo thực hiện 

 các Chương trình  MTQG tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 mở rộng 

 

Ngày 23/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện 

các Chương trình  MTQG tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 (Ban Chỉ đạo 

tỉnh) mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới đến hết năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 

2021-2025. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thường trực 

Huyện ủy (Thành ủy) các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều 

phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực của Ban 

Chỉ đạo tỉnh) báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

Xây dựng Nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng 

đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp; phát 

triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, 

môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân được nâng cao. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 

trong những năm qua tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo, bố trí, huy động 

nguồn lực thực hiện và cơ bản đã hoàn thành chương trình trên địa bàn tỉnh với 

19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020. Tuy nhiên, chất lượng Chương trình chưa thực sự đi vào chiều sâu, việc 

duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí chưa được các địa phương quan tâm 

đúng mức. Môi trường nông thôn tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn đang còn là 

vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương. Cảnh quan môi trường nông thôn chưa 

thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp. Quá trình phát triển kinh tế, đô thị hóa mạnh mẽ 

đã làm cho nhiều vùng nông thôn có sự thay đổi theo chiều hướng bê tông hóa, 

không giữ được bản sắc và các giá trị truyền thống, đặc trưng của vùng thôn 

quê. Ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trường của người dân trong sinh hoạt, sản xuất 

còn chưa cao. 

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

trong giai đoạn 2021-2025, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành 

phố tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

I. Về quan điểm chỉ đạo 

1. Xây dựng và phát triển nông thôn theo hướng hiện đại không làm mất đi 

các giá trị truyền thống, những tinh hoa, bản sắc văn hóa, dáng vẻ của làng quê 

Việt Nam như nề nếp, gia phong, đạo lý làm người, tình làng nghĩa xóm và môi 
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trường sống gắn kết chặt chẽ với nhau tạo nên khung cảnh thanh bình mà làng 

quê vốn có. 

2. Bộ mặt của một làng quê văn minh được thể hiện qua sự sạch sẽ, ngăn 

nắp, an ninh trật tự được đảm bảo, từ đó kéo theo ý thức cộng đồng, kỷ luật của 

người dân. 

3. Xây dựng và phát triển Nông thôn mới bền vững là gắn liền với công tác 

bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường.  

4. Hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn trước mắt cần tập 

trung vào hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật- dịch vụ để phục vụ tốt cho nhu 

cầu cuộc sống của người dân; sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp cho người dân. 

5. Yếu tố cốt lõi để thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới là thể hiện 

vai trò chủ đạo của Chính quyền thông qua chỉ đạo, xây dựng cơ chế chính sách, 

đưa ra các giải pháp gắn liền với cơ chế quản lý, giám sát. Cần thay đổi tư duy 

nặng về hình thức và thành tích mà phải nhìn thẳng vào thực trạng, vào các vấn đề 

còn bất cập ở nông thôn để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu nhằm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, thực sự chăm 

lo, hỗ trợ người dân nông thôn nâng cao đời sống tinh thần và vật chất. 

6. Để xây dựng thành công Nông thôn mới là làm giàu cho người dân nông 

thôn. Phát triển kinh tế nông thôn không chỉ có sự tham gia của Chính quyền và 

người dân nông thôn mà cần kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, các doanh 

nghiệp, các nhà khoa học...; gắn kết nông nghiệp với các ngành kinh tế khác, tạo 

ra chuỗi cung ứng giá trị nông nghiệp và áp dụng phương thức phát triển kinh tế 

nông thôn một cách bài bản. 

7. Đẩy mạnh phong trào học tập, dạy nghề, công tác tuyên truyền để nâng 

cao kiến thức, kỹ năng và nhận thức cho người dân nông thôn, nêu cao tinh thần 

tự lực, tự cường, lòng tin, sự đồng thuận, sự quyết tâm của họ để hình thành nên 

động lực nội tại cho công cuộc xây dựng Nông thôn mới. 

8. Thông qua chương trình, người dân nông thôn nhận thấy vai trò chủ thể 

của mình trong xây dựng quê hương giàu đẹp, xây dựng cuộc sống của gia đình 

mình ấm no, hạnh phúc, hướng đến cuộc sống đủ đầy về vất chất và tinh thần. 

II. Nhiệm vụ cần triển khai 

1. UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn chỉnh các quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã bao gồm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

phát triển sản xuất, quy hoạch hệ thống hạ tầng, quy hoạch các khu dân cư, khu 

vực trung tâm xã, chợ; quy hoạch môi trường; quy hoạch, bảo tồn, chỉnh trang 

các di tích văn hóa, lịch sử... xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xong trước 

ngày 15/01/2021. 

- Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương tích cực, quyết liệt vào 

cuộc, vận động nhân dân cải thiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng 

ngõ xóm cho ngăn nắp, gọn gàng, trồng cây xanh, trồng hoa làm đẹp thôn, xóm 
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để nhanh chóng thay đổi diện mạo của làng quê, tạo niềm tin và sự ủng hộ của 

người dân nông thôn trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng kế hoạch xong trước ngày 

15/01/2021. 

- Rà soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm về nguồn nước, không khí ở địa 

bàn nông thôn; giảm nguồn rác thải; xây dựng, cải tạo hệ thống tiêu thoát nước 

thải; thu gom, tái sử dụng rác hữu cơ và xử lý rác thải vô cơ; chuyển các cơ sở 

chăn nuôi tập trung, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi các khu dân cư; vận 

động nhân dân xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh, giếng nước, hầm bi-ô-ga của mỗi 

hộ gia đình đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

xong trước ngày 30/01/2021. 

- Kêu gọi, vận động tất cả các thành phần kinh tế và các tổ chức chính trị 

xã hội , các tổ chức tôn giáo... tham gia vào các hoạt động xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng chương trình thực hiện xong trước ngày 

15/01/2021. 

- Chỉ đạo rà soát, khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất văn hóa 

đã được đầu tư để phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao 

cho người dân nông thôn; xây dựng hương ước, quy ước, phát huy các nét đẹp 

của hương ước làng, xã về xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và bồi đắp truyền thống đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, 

giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giảm nghèo, vươn lên làm giàu trên chính quê 

hương mình. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/01/2021. 

- Quan tâm chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương tích cực, quyết 

liệt vào cuộc, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào (xây dựng xong kế hoạch 

thực hiện xong trước ngày 10/01/2021), cụ thể: 

+ Mặt trận tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”. 

+ Đoàn thanh niên với phong trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc”,“Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”,... gắn với  

phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

+ Hội liên hiệp phụ nữ với phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông 

thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 

+ Hội cựu chiến binh với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương 

mẫu”, “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương 

đất nước” gắn với phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

+ Hội nông dân với phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng 

an ninh”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm 

nghèo và làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”.  

2. Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực BCĐ tỉnh có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thời gian trước ngày 30/01/2021), 

trong đó: 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn các địa phương 

dồn thửa, đổi ruộng, xây dựng các khu sản xuất, chăn nuôi tập trung; hướng dẫn 

ứng dụng công nghệ cao và phương thức sản xuất nông nghiệp an toàn; hỗ trợ 
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việc nghiên cứu, sản xuất và quảng bá sản phẩm có lợi thế, có giá trị, có sức 

cạnh tranh cao. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ, 

hướng dẫn phát triển các trang trại sản xuất hàng hóa, các tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên doanh, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp, nhà máy, siêu thị, trường 

học, công sở để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

- Rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo các 

Chương trình MTQG tỉnh đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả (nghiên cứu, đề 

xuất việc bổ sung Trưởng BCĐ cấp huyện vào BCĐ tỉnh); rà soát lại việc phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ tỉnh, quy chế hoạt động của BCĐ tỉnh 

để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội rà soát từng 

chỉ tiêu, tiêu chí để đề xuất UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho 

các sở, ngành, đơn vị phụ trách tiêu chí xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ thực 

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/01/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND các 

huyện Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch và Sông Lô hoàn thiện các trình tự, 

thủ tục để đủ điều kiện được hỗ trợ thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng tiêu 

chí nông thôn mới theo quy định. 

- Chủ trì tham mưu, đề xuất, đôn đốc các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã 

hội thực hiện các nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng báo cáo Trưởng Ban 

Chỉ đạo, UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy (trước ngày 05 hàng tháng). 

3. Sở Xây dựng (xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện xong trước 

ngày 30/01/2021), trong đó: 

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, rà soát 

quy hoạch, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nếu cần thiết với mục tiêu 

nâng cao chất lượng quy hoạch phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu đảm bảo phát triển bền vững. 

- Nghiên cứu kiến trúc phù hợp với điều kiện thực tế, văn hóa vùng miền, 

đưa ra kiến trúc tổng thể, chi tiết (các thiết kế mẫu) để nhân dân tham gia góp ý 

cũng như xây dựng, chỉnh trang nhà cửa khang trang, sạch đẹp, tạo dấu ấn đặc 

trưng của từng làng quê. 

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:  

- Phối hợp với UBND cấp huyện nghiên cứu văn hóa, truyền thống của địa 

phương để từ đó tìm ra điểm mạnh, phát huy nét đẹp văn hóa, phát huy truyền 

thống, khôi phục hương ước, quy ước, góp phần vào thành công của công cuộc 

xây dựng nông thôn mới nói chung; gắn văn hóa, truyền thống vào sản xuất theo 

hướng thân thiện môi trường, hướng đến sản phẩm đặc trưng thu hút dịch vụ, du 

lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch lễ hội,… tạo thêm nguồn thu nhập cho 

nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần của người dân. 
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- Nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục 

– thể thao. 

- Xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn trong việc cưới, việc tang, giỗ, hội 

đình làng, các nếp sống văn hóa khác. 

- Đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách 

nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thu hút các 

tổ chức tài chính, kinh tế tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên nguyên tắc người dân và doanh nghiệp 

cùng có lợi, nhà nước đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, bảo vệ quyền, 

lợi ích và yêu cầu chính đáng của các bên. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính nghiên cứu, 

đề xuất việc hỗ trợ có mục tiêu cho xã Tam Phúc huyện Vĩnh Tường, xã Liên 

Châu huyện Yên Lạc để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiễu mẫu; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/01/2020.  

6. Sở Tài nguyên & Môi trường: nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cơ chế, 

chính sách và giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng mô 

hình thí điểm bảo vệ môi trường nông thôn ở xã, thôn, trong đó chú trọng công 

tác thu gom, xử lý chất thải đồng bộ, hiệu quả; chịu trách nhiệm toàn diện trong 

tham mưu, chỉ đạo về môi trường nông thôn. 

7. Các sở, ngành phụ trách các tiêu chí:  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí do 

đơn vị mình phụ trách để chủ động, kịp thời đề xuất xây dựng cơ chế chính sách 

hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo cho các xã được công nhận đạt 

chuẩn theo quy định. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và 

PTNT hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Định kỳ kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện 

ở cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những 

vướng mắc phát sinh. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc đẩy mạnh việc tuyên 

truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu sâu rộng đến toàn dân, tạo sự ủng hộ, đóng góp nguồn lực, phát huy vai trò 

chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu mở chuyên 

mục phản ánh những mặt tốt, tích cực ở nông thôn, những tồn tại, hạn chế phát 

sinh hàng ngày. 

9. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội 

trong tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất, xây dựng các chương trình, đề 

án, dự án nhằm nâng cao hiệu quả phong trào sáng-xanh-sạch- đẹp ở nông thôn; 

tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các 
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phong trào do cơ quan mình phát động và huy động các nguồn lực xã hội, các tổ 

chức kinh tế để đầu tư xây dựng nông thôn mới  đảm bảo thiết thực, hiệu quả và 

phù hợp với điều kiện của tỉnh. 

10. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh căn cứ kế hoạch của tỉnh, dành thời 

gian đi thực tế cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nắm bắt tình hình, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tới các 

cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, NN3. 
(TAT-              b) 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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