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Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, bộ mặt nông thôn các xã trên địa bàn có sự khởi sắc toàn diện. Toàn huyện có 

07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân số tiêu chí hoàn thành 

đạt 14,11 tiêu chí/ xã. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là các công trình 

thiết yếu được tăng cường đầu tư đã ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất 

và sinh hoạt của người dân. Cơ cấu kinh tế các xã có sự chuyển dịch tích cực, trong 

đó sản xuất nông nghiệp đang từng bước chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, với 

năng suất, chất lượng, giá trị cao. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục có nhiều 

chuyển biến. Hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố và tăng cường. 

Đời sống vật chất, tinh thần người dân các xã được nâng lên rõ rệt. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả to lớn ở trên, xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội các xã chưa thực sự hoành chỉnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chủ 

yếu là sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ, giá trị gia tăng thấp; tỷ lệ hộ nghèo 

đã giảm nhanh nhưng vẫn còn khá cao; vệ sinh môi trường nông thôn có nhiều 

chuyển biến song chưa rõ nét; nhiều tiêu chí nông thôn mới đạt ở mức tối thiểu, 

thiếu bền vững. Bên cạnh đó, khu vực nông thôn của huyện đang có 91,5% dân số 

sinh sống, kinh tế nông nghiệp chiếm trên 33,06% trong cơ cấu GRDP với 81,1% 

lao động tham gia trong ngành. Việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới 

sẽ tác động trực tiếp, toàn diện tới phát triển kinh tế, ổn định xã hội của huyện 

trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.  

Do vậy, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục và giải 

quyết những tồn tại, hạn chế nêu trên, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn cho diện mạo 

nông thôn, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu sớm đưa Bắc Hà ra khỏi 

huyện nghèo và phát triển nhanh, bền vững thì việc xây dựng “Đề án xây dựng 

nông thôn mới huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025” là hết sức cần thiết. 
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II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương 

khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

- 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; 

- Quyết định số 357/QĐ-TTg, ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

ban hành Kế hoạch triển khai 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; 

- Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lào Cai về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên 

đến hết năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, có xét đến năm 2030; 

- Quyết định 1352/QĐ-UBND, ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Hà đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030; Quyết định số 2495/QĐ-UBND, ngày 26/9/2012 của UBND 

tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến 2020 và định 

hướng đến năm 2030; Quyết định số 654/QĐ-UBND, ngày 28/02/2018 về phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Lào Cai 

đến 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Bắc Hà lần 

thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Căn cứ các văn bản quy định khác của Trung ương, Tỉnh về Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

 

Phần thứ hai 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN BẮC HÀ 

GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020  

1. Thực hiện các mục tiêu của Chương trình 

1.1. Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới 

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có thêm 05 xã (Na Hối, Nậm Đét, Bản 

Phố, Nậm Mòn, Cốc Lầu)1 được công nhận, đạt 166,7% mục tiêu Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện khóa XXIII và 100% mục tiêu Đề án xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020.  

                                                           

1 Trong đó: 02 xã Nậm Mòn và Cốc Lầu đến hết 2020 đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ theo quy định, đang 

chờ UBND tỉnh xem xét,  công nhận 
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- Bình quân số tiêu chí hoàn thành của 01 xã 14,11 tiêu chí/xã; tăng 7,11 tiêu 

chí/xã so cuối năm 2015. 

1.2. Kết quả thực hiện một số tiêu chí nâng cao của Chương trình: 

- Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Sau khi được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới, các xã tiếp tục triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tiêu chí, nâng cao cuộc sống nhân dân. 

Kết quả đánh giá Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao: Xã Tà Chải đạt 14/18 tiêu 

chí, xã Bảo Nhai đạt 12/18 tiêu chí, xã Na Hối đạt 08/18 tiêu chí, xã Bản Phố đạt 

08/18 tiêu chí, xã Nậm Đét đạt 09/18 tiêu chí.  

- Số thôn kiểu mẫu được công nhận: 05 thôn, gồm: Thôn Bảo Tân 1, thôn 

Bảo Tân 2 - xã Bảo Nhai; thôn Na Lang, thôn Na Lo - xã Tà Chải; thôn Na Hối 

Tày - xã Na Hối. 

2. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới 

2.1. Quy hoạch: Từ năm 2011, huyện Bắc Hà triển khai thực hiện xây dựng 

Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã. Trong quá trình triển khai 

thực hiện đã kịp thời rà soát, điểu chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp điều kiện thực 

tế, đồng thời ban hành Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã. 

Đến nay, tất cả 18/18 xã đã hoàn thành tiêu chí quy hoạch. 

2.2. Hạ tầng kinh tế - xã hội: Giai đoạn 2016 - 2020, hạ tầng kinh tế - xã 

hội các xã được tăng cường đầu tư nâng cấp, xây dựng mới khang trang hơn, ngày 

càng đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội. Kết quả cụ thể: 

- Giao thông: Phát triển hệ thống giao thông nông thôn là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm luôn được huyện quan tâm triển khai và đông đảo Nhân dân 

nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, 100% các tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã 

được rải nhựa; 92,4% đường đến trung tâm các thôn được cứng hóa mặt đường 

(trong đó 365,2km được láng nhựa hoặc đổ bê tông xi măng, đạt 81,6%); đường 

trục thôn cứng hóa đạt 66,9% (trong đó 88km được đổ bê tông xi măng, đạt 

27,5%); đường trục chính nội đồng cứng hóa đạt 37,8%; đường ngõ xóm cứng hóa 

bê tông xi măng đạt 39,1%; hoàn thành xây dựng 68 cầu ngầm. Tiêu chí giao thông 

đến hết năm 2020 có 14/18 xã hoàn thành. 

- Thủy lợi: Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện được đầu tư đã cơ bản đáp 

ứng nhu cầu nước tưới cho trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trên địa 

bàn các xã hiện có 169 công trình thủy lợi, tổng chiều dài các tuyến kênh mương là 

518,12km, trong đó được kiên cố hóa là 403,6km, đạt 77,88%. Công tác phòng 

chống thiên tai được thực hiện hiệu quả đã hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tất cả 18/18 

xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi. 
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- Điện: Giai đoạn 2016 -2020 đã cơ bản hoàn thành đầu tư cấp điện lưới 

Quốc gia cho các thôn trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều xã đã chủ động huy động 

nguồn lực xã hội hóa để kéo điện vụ sản xuất, sinh hoạt và chiếu sáng đường thôn. 

Đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,2%. Tiêu chí điện có 

18/18 xã hoàn thành. 

- Trường học: Cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy học tiếp tục 

được chú trọng đầu tư và từng bước tăng cường theo hướng kiên cố hóa, chuẩn 

hóa. Trong 05 năm qua, toàn huyện xây dựng mới và nâng cấp 518 phòng học, 

nâng tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 68,9%, không còn phòng học tạm. Nhà ở cho giáo 

viên, học sinh bán trú đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu, với 261 phòng được xây mới. 

Bên cạnh đó, các công trình phụ trợ, trang thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư. 

Đến nay có 18/18 xã hoàn thành tiêu chí trường học. 

- Cơ sở vật chất văn hóa: Bằng việc lồng ghép các nguồn vốn ngân sách và 

huy động xã hội hóa, từ năm 2016 đến nay đã triển khai xây dựng 16 nhà văn hóa 

xã, 62 nhà văn hóa thôn, 08 khu thể thao xã,.... Qua đó đã tạo điều kiện cho Nhân 

dân có nơi vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động khác của 

địa phương. Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa đã có 08/18 xã hoàn thành. 

- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Nhìn chung, hệ thống cơ sở hạ tầng 

thương mại cơ bản đáp ứng được nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa thiết yếu 

của Nhân dân. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Bắc Hà tập trung các nguồn lực để 

đẩy mạnh phát triển thương mại nông thôn, đã triển khai nâng cấp, mở rộng 03 chợ 

(chợ Văn hóa Bắc Hà, chợ Lùng Phình, chợ Cốc Ly). Đến nay, toàn huyện có 06 

chợ xã; các cửa hàng bán lẻ hàng hóa có trên 200 cửa hàng tại tất cả các xã. Tiêu 

chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn có 18/18 xã hoàn thành.  

- Thông tin và truyền thông: Mạng lưới bưu chính, viễn thông trên địa bàn 

đang từng bước được nâng cấp, hiện đại hóa. Đến nay, hầu hết các xã có điểm Bưu 

điện Văn hóa xã, 100% xã phủ sóng điện thoại di động và có mạng Internet phục 

vụ đến trung tâm xã; 95% dân số được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài 

Truyền hình Việt Nam; 100% số xã, thị trấn có hệ thống truyền thanh cơ sở và ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Tiêu chí thông tin và 

truyền thông có 18/18 xã đạt.  

-  Nhà ở dân cư: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã đã 

tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân làm mới, sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa 

đảm bảo tiêu chuẩn; đồng thời tập trung huy động các nguồn lực chung tay xóa nhà 

tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình khó khăn. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình có nhà 

kiên cố và nhà 03 cứng đạt 76,2%. Tiêu chí nhà ở dân cư đã có 15/18 xã hoàn 

thành.  

2.3. Kinh tế và tổ chức sản xuất 
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- Thu nhập: Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất đảm bảo an ninh lương thực, 

các xã đã tập trung triển khai chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng 

hóa, với nhiều cây trồng, vật nuôi chủ lực như: Cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới, 

cây quế, rau an toàn, chè Shan tuyết, gia súc, gia cầm địa phương, vùng sản xuất 

ứng dụng công nghệ cao,.... Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch có sự 

chuyển biến tích cực, thu hút nhiều lao động địa phương tham gia đã góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn 

huyện đạt 35,5 triệu đồng; có 08/18 xã đạt tiêu chí thu nhập. 

- Hộ nghèo: Công tác xóa đói giảm nghèo luôn được cả hệ thống chính trị từ 

huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm, vào cuộc tích cực, triển khai đồng bộ. Các 

chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Do 

vậy, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm nhanh, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 

2016 - 2020 đã có 5.250 hộ thoát nghèo, tương đương 44,88%, tỉ lệ hộ nghèo hiện 

còn 13,08%. Tiêu chí hộ nghèo có 07/18 xã hoàn thành. 

- Lao động có việc làm: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

người lao động được quan tâm đúng mức. Trong đó, việc tuyên truyền được đặc 

biệt quan tâm đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nhất là người nghèo, 

người cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các lớp đào tạo nghề, tìm 

kiếm việc làm mới phù hợp. Hàng năm, trên địa bàn giải quyết việc làm cho trên 

1.200 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 94,52%. Tiêu chí 

lao động có việc làm có 18/18 xã đạt. 

- Tổ chức sản xuất: Các hình thức tổ chức kinh tế trong nông nghiệp và nông 

thôn từng bước đổi mới, phát triển phù hợp với cơ chế thị trường, góp phần quan 

trọng thúc đẩy sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện. Tính đến nay, toàn huyện có 

36 hợp tác xã, trong đó có 16 hợp tác xã nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện đã tập 

trung triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi 

giá trị, trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm 

như: Sản xuất dược liệu, quế, rau an toàn, chè shan tuyết,… Tiêu chí tổ chức sản 

xuất có 13/18 xã hoàn thành. 

2.4. Văn hóa, xã hội, môi trường 

- Giáo dục và đào tạo: Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, đã thu 

hẹp dần khoảng cách giữa các xã vùng cao và cùng thấp. Phổ cập giáo dục các cấp 

học được củng cố và duy trì vững chắc. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông thi 

đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp và học nghề đạt 62,8%. Toàn 

huyện có 45/63 trường đạt chuẩn Quốc gia. Công tác đào tạo nghề được quan tâm 

đúng mức, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 33,31%. Tiêu chí giáo dục và đào tạo đã 

có 11/18 xã hoàn thành. 

- Y tế: Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực của hệ thống y tế cơ 

sở đang từng bước hoàn thiện. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân 
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dân có nhiều chuyển biến, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực 

hiện có hiệu quả. Đến nay, 18/18 xã đã đạt chuẩn Quốc gia y tế xã; tỷ lệ người dân 

tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,7%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân 

nặng/tuổi) giảm còn 17,89%; tỉ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi 

giảm còn 27,13%. Tiêu chí y tế có 12/18 xã hoàn thành. 

- Văn hóa: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi; đời 

sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa 

truyền thống được phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư” được đẩy mạnh triển khai thực hiện, các tập tục lạc hậu 

từng bước được đẩy lùi. Đến nay, tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 82,9%, gia 

đình văn hóa đạt 83%; duy trì thực hiện 100% thôn bản có hương ước, quy ước. 

Tiêu chí văn hóa có 14/18 xã hoàn thành. 

- Môi trường và an toàn thực phẩm: Với đặc thù là một huyện vùng cao, việc 

vận động Nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường nông thôn là một khó 

khăn, thách thức đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn 

có sự cải thiện đáng kể. Nhân dân có ý thức tự giác hơn trong việc giữ gìn vệ sinh 

môi trường, ăn, ở sạch sẽ, thường xuyên chỉnh trang nhà cửa, tạo cảnh quan môi 

trường sạch, đẹp. Các thói quen, tập tục lạc hậu trong sinh hoạt ảnh hưởng xấu đến 

môi trường dần được loại bỏ. Đến nay, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm 

có 07/18 xã hoàn thành. 

2.5. Hệ thống chính trị 

- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Hệ thống chính trị cơ sở không 

ngừng được củng cố, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu công việc; chất lượng cán bộ, 

công chức có có sự chuyển biến mạnh mẽ. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức xã 

đạt chuẩn theo quy định đạt 59,9%. Cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng đổi 

mới công tác quản lý, điều hành; nâng cao vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Công tác cải cách hành chính, bình đẳng giới, 

bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân được đẩy mạnh 

thực hiện. Tiêu chí hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật có 07/18 xã hoàn thành.  

- Quốc phòng và An ninh: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn được giữ vững, không có vụ việc lớn phát sinh. Các cấp, các ngành và 

lực lượng công an tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh nông thôn, kịp thời 

phát hiện và giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở; thực hiện tốt công tác 

quản lý Nhà nước về tôn giáo. Công tác quân sự, quốc phòng được củng cố. 

Thường xuyên chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 

ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chất lượng 

tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên. Tiêu chí 

quốc phòng, an ninh có 12/18 xã hoàn thành.  
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3. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới  

Trên cơ sở cơ chế chính sách hỗ trợ Trung ương và tỉnh, huyện Bắc Hà đã 

vận dụng linh hoạt, tận dụng tối đa các nguồn vốn đầu tư hoàn thành các tiêu chí 

đảm bảo hiệu quả thiết thực. Đồng thời, huy động tốt nội lực, phát huy sự đồng 

thuận, chung sức, đồng lòng của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Tổng nguồn lực huy động từ năm 2016 là 1.140.123 triệu đồng; trong đó:  

- Vốn ngân sách hỗ trợ: 1.046.275 triệu đồng. 

- Vốn ngoài ngân sách: 93.848 triệu đồng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả nổi bật 

Trong điều kiện là một huyện nghèo, có xuất phát điểm thấp, hầu hết các xã 

thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao 

của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; đến nay, bộ mặt nông thôn các 

xã đã có sự khởi sắc toàn diện. Toàn huyện có 07 xã được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới; bình quân số tiêu chí hoàn thành 14,11 tiêu chí/ xã (tăng 7,11 tiêu 

chí so năm 2015). Cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư xây dựng đồng 

bộ, khang trang hơn, đặc biệt là các công trình thiết yếu như: Giao thông, trường 

học, trạm y tế, điện, thủy lợi,… đã ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, 

bảo vệ an ninh quốc phòng và sinh hoạt của người dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong đó, sản xuất nông 

nghiệp đang từng bước chuyển dần sang sản xuất hàng hóa với năng suất chất 

lượng, hiệu quả cao hơn; các cây trồng, vật nuôi thế mạnh được chú trọng đầu tư 

phát triển (như: Cây ăn quả ôn đới, quế, dược liệu,...); giá trị sản phẩm thu hoạch 

trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 55 triệu đồng/ha, đặc biệt hình 

thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các lĩnh vực tiểu 

thủ công nghiệp, dịch vụ đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút nhiều lao động địa 

phương tham gia. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường có sự chuyển biến rõ 

nét. Người dân trong huyện đã có sự thay đổi cơ bản về tư duy, thói quen sinh hoạt 

theo hướng văn minh, hiện đại. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng 

cố và phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ, 

công chức các xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh 

thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội ở nông 

thôn tiếp tục được giữ vững. Từ kết quả xây dựng nông thôn mới đã góp phần cải 

thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần người dân các xã.  

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

- Mức độ đạt chuẩn ở nhiều tiêu chí mới chỉ ở mức tối thiểu, cần tiếp tục đầu 

tư để duy trì và nâng cao chất lượng. 
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- Cơ sở hạ tầng nông thôn mặc dù đã được tăng cường đầu tư, tuy nhiên vẫn 

chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là hệ thống điện lưới quốc gia.  

- Công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư còn chưa 

được quan tâm đúng mức. 

- Một số tiêu chí nông thôn mới có sự chuyển biến chậm như: Thu nhập, hộ 

nghèo, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, đến nay mới có 07/18 xã hoàn 

thành các tiêu chí này. 

- Vệ sinh môi trường nông thôn tuy đã cải thiện nhưng còn chậm, ý thức của 

người dân trong việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm và sử dụng các công trình 

vệ sinh gia đình còn hạn chế. 

- Vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng dân cư ở một số nơi chưa được 

phát huy tốt. 

- Tình hình an ninh nông thôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, tình trạng tảo hôn, 

xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, các vụ việc liên quan trật tự xã hội vẫn đang xảy ra 

trên địa bàn.  

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Địa bàn huyện rộng, địa hình chia cắt phức tạp, dân cư không tập trung.  

+ Tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về tài sản, tác động tiêu 

cực đến sản xuất, đời sống Nhân dân, qua đó, ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì và 

hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, thu nhập, hộ nghèo, môi trường,.... 

+ Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới của các xã rất thấp (năm 2010 

bình quân đạt 3,3 tiêu chí/xã), hầu hết thuộc diện đặc biệt khó khăn, kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật còn thiếu và chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của người 

dân chủ yếu từ sản xuất nông, lâm nghiệp. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Nhận thức của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế, còn tư tưởng bằng 

lòng với hiện tại, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; một số phong tục, 

tập quán lạc hậu ăn sâu vào tiềm thức, tư duy của người dân vùng cao. 

+ Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, vận động thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới ở một số đơn vị, một số xã chưa thực sự sâu rộng, 

phát huy hiệu quả tốt. 

+ Tư duy và nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền các xã về vị trí, vai 

trò của xây dựng nông thôn mới chưa thực sự đầy đủ; thiếu quyết liệt, chủ động và 

sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện.  
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Phần thứ ba 

NỘI DUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

 

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH 

1. Thời cơ 

- Chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm 

đặc biệt của cả hệ thống chính trị. 

- Trung ương, tỉnh tiếp tục có các chủ trương, chính sách ưu tiên đầu tư cho 

phát triển khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Những kết quả đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là sự đồng 

thuận của người dân, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị là tiền đề quan 

trọng để tiếp tục phát huy trong thời gian tới.  

- Huyện có điều kiện khí hậu thuận lợi cho phát triển các loại cây trồng đặc 

thù, phát triển du lịch; do đó rất thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập. 

2. Thách thức  

- Thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai thường xuyên xảy ra, sẽ tác 

động lớn đến hoạt động sản xuất, cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân. 

- Nhu cầu vốn cho xây dựng nông thôn mới của huyện rất lớn, để hoàn thành 

các mục tiêu đề ra, việc huy động các nguồn lực để đảm bảo thực hiện các nội 

dung là một thách thức lớn cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. 

- Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn cao, trình độ nhận thức của một bộ phận 

người dân còn hạn chế. 

- Giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến sẽ ban hành Bộ tiêu chí mới thay thế Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới hiện nay, với nhiều nội dung mới, yêu cầu cao hơn. Do 

vậy, việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Đề án là khó khăn lớn 

cho cả hệ thống chính trị. 

II. MỤC TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2025 

1. Mục tiêu chung  

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

người dân, dần tiệm cận với khu vực thị trấn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông 

thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông 

thôn phát triển mạnh mẽ, trình độ sản xuất tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản 

phẩm có sức cạnh tranh cao, sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, 

dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội nông thôn dân 

chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường, cảnh quan, 

không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; hệ thống chính trị ở nông thôn được 

tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững. 
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2. Mục tiêu cụ thể2 

(1) Xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có thêm 07 xã được công nhận (gồm: Bản 

Liền, Lùng Phình, Nậm Lúc, Cốc Ly, Bản Cái, Tả Van Chư, Nậm Khánh); lũy kế 

14/18 xã đạt chuẩn, chiếm 77,78% tổng số xã. 

(2) Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Phấn đấu có 03 xã Tà Chải, Bảo 

Nhai, Na Hối. 

(3) Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/ xã: 18,39 tiêu chí. 

(4) Không còn xã hoàn thành dưới 15 tiêu chí nông thôn mới. 

  (5) Thôn kiểu mẫu: Phấn đấu có 12 thôn đạt chuẩn. 

  (6) Thôn nông thôn mới: Phấn đấu công nhận 18 thôn đạt chuẩn. 

(7) Chất lượng cuộc sống của người dân các xã được nâng cao, thu nhập 

bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020. 

(8) 100% xã hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết 

yếu theo quy định từng chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới.  

(Chi tiết kèm theo Phụ biểu 01) 

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỰC HIỆN  

1. Đối với các xã đã hoàn thành “Xã Nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 

2020 và xã đăng ký phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao 

1.1. Xây dựng 03 xã Tà Chải, Bảo Nhai, Na Hối đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao  

- Quy hoạch: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ quy hoạch chung xây dựng 

nông thôn mới các xã; quy hoạch chi tiết phát triển các khu dân cư mới và chỉnh 

trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn văn hóa tốt đẹp. Quản 

lý và tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch.  

- Nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nâng 

cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và dân sinh; 

chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 03 xã Tà Chải, Bảo 

Nhai, Na Hối theo hướng gắn kết với phát triển đô thị. Một số nội dung chủ yếu 

cần đầu tư như: Xây dựng cầu Na Lo, cầu Nậm Khắp Trong, đường giao thông 

47,53km, xây dựng khu thể thao xã Tà Chải, 06 công trình trường học, 23 nhà văn 

hóa thôn, 01 chợ xã, 02 công trình y tế, 04 công trình cấp nước sinh hoạt... Tất cả 

các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, 

đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Phấn đấu hoàn thành 08/08 tiêu chí về cơ sở hạ tầng 

trong giai đoạn 2021 - 2025 tại 3 xã.  

- Nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất: Tận dụng, phát huy lợi thế về 

điều kiện địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên để thúc đẩy phát triển dịch vụ, 

                                                           

2 Theo Bộ tiêu chí các giai đoạn 2017 - 2020. 
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du lịch cộng đồng; trong đó, trọng tâm là xây dựng Làng văn hóa du lịch thôn Na 

Lo. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị; phát triển mạnh các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, gắn với phát triển các sản phẩn OCOP theo lợi thế của xã 

như: Rau an toàn, rau trái vụ, cây ăn quả ôn đới, dâu tằm,... Củng cố, kiện toàn các 

hợp tác xã hoạt động theo đúng Luật hợp tác xã 2012. Phấn đấu đến năm 2025, 

mức sống người dân 03 xã Tà Chải, Bảo Nhai, Na Hối tiệm cận với khu vực thị 

trấn, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3 - 4,5%/năm; thu nhập bình quân đầu 

người đạt từ 62 - 75 triệu đồng/người/năm trở lên.  

- Nhóm tiêu chí về văn hóa - xã hội - môi trường: Chú trọng nâng cao hơn 

chất lượng y tế, giáo dục; phấn đấu tỷ lệ trẻ 05 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi 

giảm còn dưới 20%, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65% trở lên; duy trì 

tốt trên 92% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% trẻ đi mẫu giáo, trên 95% học 

sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

tiểu học và THCS mức độ 3. Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, duy trì 100% 

thôn đạt danh hiệu văn hóa. Cải tạo môi trường, xây dựng 03 xã trở thành điểm 

sáng, hình mẫu về cảnh quan, không không gian sống “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. 

Phấn đấu đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao về giáo dục, y tế, văn hóa, môi 

trường.  

- Nhóm tiêu chí về hệ thống chính trị: Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt các quy định về dân chủ cơ sở; nâng cao tỷ 

lệ hài lòng của người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính đạt từ 90% trở 

lên; phấn đấu đạt tiêu chí nâng cao về hệ thống chính trị xã hội và tiếp cận pháp 

luật trong giai đoạn 2021 - 2025. Giữ vững ổn định an ninh trật tự, nhân rộng các 

mô hình tự quản trong quần chúng; xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh; 

duy trì đạt tiêu chí nâng cao về quốc phòng an ninh. 

(Khối lượng chi tiết từng xã kèm theo các biểu) 

1.2. Củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (đối với 04 

xã Nậm Đét, Bản Phố, Cốc Lầu, Nậm Mòn)  

- Quy hoạch: Duy trì, nâng cao tiêu chí quy hoạch tại tất cả các xã. 

- Nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội: Tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn 

thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn các xã ngày càng khang 

trang, đáp ứng cơ bản yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó 

tập trung một số nội dung: Xây dựng mới, nâng cấp 197,14 km đường giao thông; 

nâng cấp, sửa chữa 14,55 km kênh mương thủy lợi; xây dựng mới 07 công trình cơ 

sở vật chất trường học; nhà văn hóa thôn nâng cấp 07 nhà, xây mới 03 nhà; chỉnh 

trang, nâng cấp, xây dựng mới 328 nhà ở. Phấn đấu duy trì đạt chuẩn theo Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới; đối với Bộ tiêu chí xã nâng cao, phấn đấu có 02/04 xã đạt 

tiêu chí giao thông, 04/04 xã đạt các tiêu chí về thủy lợi, trường học, điện, cơ sở 

vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin truyền thôn, nhà ở dân cư. 
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- Nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất: Tập trung cơ cấu lại và đẩy 

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, gắn với phát triển sản phẩm OCOP, 

hình thành rõ nét các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực theo 

lợi thế từng xã như: Cây ăn quả ôn đới, cây quế, rau an toàn, sả Java, chăn nuôi 

hàng hóa... Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hợp tác xã, các ngành nghề phi nông 

nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Mục 

tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân của 04 xã đạt từ 57 - 74 triệu đồng; giảm tỷ 

lệ hộ nghèo bình quân 4,9 - 8,2%; duy trì mức độ đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới; phấn đấu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao có: 04/04 xã 

đạt tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; 01/04 xã đạt tiêu chí thu 

nhập. 

- Nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường: Nâng cao chất lượng y tế, 

giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để đẩy mạnh và nâng cao chất 

lượng hoạt động văn hóa, thể thao, nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người 

dân, loại bỏ tập tục lạc hậu. Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc, 

làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng. Tăng cường công tác vệ 

sinh môi trường nông thôn; cải tạo cảnh quan môi trường, tập trung phát triển các 

mô hình thôn, bản “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Phấn đấu đến 2025 có 04/04 xã đạt 

tiêu chí y tế, văn hóa theo Bộ tiêu chí nâng cao.    

- Hệ thống chính trị: Củng cố, duy trì mức độ đạt chuẩn các chỉ tiêu (cán bộ 

công chức; Đảng bộ chính quyền xã đạt trong sạch, vững mạnh; đảm bảo bình 

đẳng giới; tiếp cận pháp luật...). Tập trung thực hiện tốt các quy định của pháp luật 

về dân chủ cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo sự hài lòng của 

người dân về giải quyết thủ tục hành chính xã. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội; 

xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu 

quốc phòng. Phấn đấu 04/04 xã đạt tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội, tiếp 

cận pháp luật và tiêu chí quốc phòng an ninh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao. 

(Khối lượng chi tiết từng xã kèm theo các biểu) 

1.3. Xây dựng “Thôn kiểu mẫu” 

Phấn đấu xây dựng tối thiểu 12 thôn kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn nông 

thôn mới nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng các thôn 

có kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp; cảnh 

quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy; 

an ninh trật tự đảm bảo. 

Mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới lựa chọn 01 - 02 thôn xây dựng thôn kiểu 

mẫu, sau đó nhân rộng trên địa bàn; trong đó phấn đấu công nhận tối thiểu: Xã Tà 

Chải có 02 thôn kiểu mẫu, xã Bảo Nhai có 02 thôn, xã Na Hối có 02 thôn, xã Nậm 

Đét 01 thôn, xã Bản Phố 01 thôn, xã Nậm Mòn 01 thôn, xã Cốc Lầu 01 thôn, các 

xã đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu có 02 thôn kiểu mẫu. 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 1.4) 
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2. Đối với các xã phấn đấu hoàn thành “Xã Nông thôn mới” giai đoạn 

2021 - 2025 và các xã còn lại 

2.1. Xây dựng 07 xã (Bản Liền, Lùng Phình, Nậm Lúc, Bản Cái, Cốc Ly, 

Tả Van Chư, Nậm Khánh) đạt chuẩn nông thôn mới 

- Quy hoạch: Triển khai thực hiện theo đúng quy định quản lý xây dựng theo 

đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt; kịp thời điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp điều kiện thực tế.  

- Giao thông: Đầu tư xây dựng mới 06 công trình cầu, ngầm tràn; làm mới, 

nâng cấp 293,09km đường nông thôn. Trong đó đường trục xã 56,13km, đường 

trục thôn 96,27km, đường nội đồng 53,25km, đường ngõ xóm 86,38km.   

- Thủy lợi: Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 21,9km kênh mương nội 

đồng, 09 đập đầu mối. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc duy trì nâng cao chất 

lượng tiêu chí thủy lợi, tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng và quản lý khai thác 

công trình trên địa bàn. Duy trì các xã đạt tiêu chí tại 07/ 07 xã. 

- Điện: Hoàn thành việc cấp điện cho các nhóm hộ chưa được đầu tư điện lưới 

Quốc gia (gồm: 01 trạm biến áp, 02km đường dây 35KV, 13,8 km đường dây 0,4KV).  

- Trường học: Duy trì 07/07 xã đạt tiêu chí trường học. Tiếp tục tập trung 

nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp học, với 

tổng nhu cầu cần thực hiện 11 công trình.  

- Cơ sở vật chất văn hóa: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí cơ 

sở vật chất văn hóa của 02 xã (Lùng Phình, Bản Cái) đã đạt. Hoàn thành tiêu chí cơ 

sở vật chất của 05 xã chưa đạt (Bản Liền, Nậm Lúc, Cốc Ly, Tả Van Chư, Nậm 

Khánh). Nhu cầu đầu tư 01 nhà văn hóa xã, 06 khu thể thao xã, 11 nhà văn hóa 

thôn. 

- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đầu tư nâng cấp, mở rộng 02 chợ xã 

Bản Liền và Nậm Lúc. Duy trì đạt tiêu chí tại 07/07 xã. 

- Thông tin và truyền thông: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí 

của 07/07 xã đã đạt. Nâng cấp, nâng cao hiệu quả các điểm bưu điện văn hóa xã, 

hệ thống loa truyền thanh xã, loa thôn. Nhu cầu đầu tư xây dựng 01 điểm bưu điểm 

bưu điện văn hóa xã, 02 đài truyền thanh xã, 28 loa thôn. 

- Nhà ở dân cư: Tiếp tục vận động các hộ gia đình xây dựng mới, nâng cấp, 

trỉnh trang nhà ở. Dự kiến cần làm mới, nâng cấp 876  nhà ở dân cư trong giai 

đoạn 2021 - 2025 tại 07 xã.  

- Thu nhập: Hoàn thành tiêu chí tại 07/07 xã chưa đạt. Đẩy mạnh phát triển 

sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Dự kiến đến năm 2025, thu nhập bình 

quân đầu người của 07 xã đạt từ 53 triệu đồng/người/năm trở lên.  

- Hộ nghèo: Hoàn thành tiêu chí tại 07/07 xã chưa đạt. Phấn đấu giảm tỷ lệ 

hộ nghèo bình quân đạt 10%/năm (theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 - 2025); 

tỷ lệ hộ nghèo còn lại của 07 xã còn dưới 12%. 
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- Lao động có việc làm: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của 

07/07 xã đã đạt; tập trung nâng tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi 

lao động có khả năng tham gia lao động đạt trên 95%, giảm tỷ lệ lao động trong 

nông nghiệp còn dưới 71%. 

- Tổ chức sản xuất: Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động 03 hợp tác xã 

hiện có tại các xã Lùng Phình, Bản Liền, Tả Van Chư; thành lập mới 04 hợp tác xã 

tại 04 xã (Bản Cái, Nậm Khánh, Nậm Lúc, Cốc Ly). Hình thành, phát triển các mô 

hình liên kết gắn với các sản phẩm chủ lực từng xã như: Chè Shan tuyết, dược liệu, 

quế, dâu tằm, sả Ja va. Hoàn thành tiêu chí tại 04 xã chưa đạt (Bản Cái, Nậm 

Khánh, Nậm Lúc, Cốc Ly). 

- Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của 

05 xã đã đạt (Bản Liền, Lùng Phình, Nậm Lúc, Cốc Ly, Bản Cái); hoàn thành tiêu 

chí tại 02 xã Tả Van Chư, Nậm Khánh. Tập trung nâng cao tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 70% 

trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 25% trở lên. 

- Y tế: Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của 04 xã (Lùng Phình, Nậm 

Lúc, Cốc Ly, Bản Cái) đã đạt; hoàn thành tiêu chí tại 03 xã Bản Liền, Tả Van Chư, 

Nậm Khánh. Nhu cầu đầu tư xây dựng mới 02 trạm y tế xã (Bản Liền, Nậm Lúc), 

nâng cấp 05 trạm, 07 bộ trang thiết bị y tế, các mô hình cải thiện suy dinh dưỡng. 

- Văn hóa: Củng cố, duy trì 06 xã (Bản Liền, Lùng Phình, Nậm Lúc, Bản 

Cái, Tả Van Chư, Nậm Khánh) đạt tiêu chí; hoàn thành tiêu chí tại xã Cốc Ly. 

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt trên 80%. 

- Môi trường và an toàn thực phẩm: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành 

tiêu chí tại 07/07 xã, trong đó cần thực hiện một số nội dung trọng tâm: Xây dựng 

mới, nâng cấp, sửa chữa 18 công trình cấp nước sinh hoạt; xây dựng mới 04 bãi 

rác, 06 nghĩa trang tập trung; vận động trên 70% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 60% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm 

bảo vệ sinh môi trường đạt; 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh, thực 

phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật: Hoàn thành tiêu chí tại 

07/07 xã chưa đạt. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng 15 cán bộ, công chức đạt chuẩn 

theo quy định. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền các xã đạt trong sạch, vững mạnh; 

các tổ chức đoàn thể đạt tiên tiến trở lên; 100% các xã đạt chuẩn tiếp cân pháp luật, 

đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. 

- Quốc phòng và an ninh: Củng cố, duy trì ổn định tình hình an ninh, trật tự 

xã hội tại các xã, xây dựng các xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật trự xã hội và 

đảm bảo bình yên. Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn 

thành các chỉ tiêu quốc phòng. 100% các xã hoàn thành tiêu chí. 

(Khối lượng chi tiết từng xã kèm theo các biểu) 
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2.2. Đối với 04 xã phấn đấu giai đoạn sau năm 2025 (Thải Giàng Phố, 

Lùng Cải, Tả Củ Tỷ, Hoàng Thu Phố) 

- Quy hoạch: Triển khai thực hiện theo đúng quy định quản lý xây dựng theo 

đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt; kịp thời điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp điều kiện thực tế. Duy trì 04/04 xã đạt tiêu chí. 

- Nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội: Tăng cường đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng, nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân 

các xã, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới. Giai đoạn 2021 - 2025 

nhu cầu đầu tư tại 04 xã rất lớn, với: 190,39km đường giao thông; xây dựng mới 

03 cầu, ngầm tràn; nâng cấp, làm mới 21,5km mương thủy lợi; 03 công trình cấp 

điện thôn; 06 công trình cơ sở vật chất trường học; 03 khu thể thao xã, 18 nhà văn 

hóa thôn; 01 chợ xã Tả Củ Tỷ; 04 nghĩa trang, 04 bãi rác tập trung;... Tập trung 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng nông thôn sau 

đầu tư. Phấn đấu đến 2025, có 100% xã đạt các tiêu chí về cơ sở hạ tầng (giao 

thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn, nhà ở, thông tin truyền thông).  

 - Nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất: Ưu tiên triển khai các dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sự chuyển biến nhanh hơn về 

đời sống cho người dân 04 xã. Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất 

đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế (trong một số lĩnh vực, cây 

trồng như: Cây ăn quả ôn đới, vùng chè cổ thụ, lúa đặc sản, du lịch, nuôi cá lồng, 

cá nước lạnh, du lịch sinh thái,....). Phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo bình quân tại 04 xã 

đạt trên 10%/năm (theo tiêu chí mới); thu nhập bình quân đầu người đạt từ 50-52 

triệu đồng/người/năm, từng bước tiệm cận mức đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo, tiêu 

chí thu nhập; tất cả 04/04 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm và tiêu chí tổ chức 

sản xuất. 

- Nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường: Chú trọng phát triển văn 

hóa, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào 

chiều sâu, giải quyết tốt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, duy trì tốt 

04/04 xã đạt tiêu chí văn hóa. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y 

tế cơ sở, đặc biệt chú trọng giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Đẩy mạnh phát 

triển giáo dục, trong đó quan tâm nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, 

duy trì 04/04 xã đạt tiêu chí giáo dục. Tập trung chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt 08 chỉ tiêu của tiêu chí tiêu chí, 

trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho người dân về làm và sử dụng các công 

trình vệ sinh hộ gia đình, sử dụng thực phẩm an toàn; triển khai đầu tư 01 công 

trình cấp nước sinh hoạt, 04 nghĩa trang, 04 bãi rác tập trung; phấn đấu 04/04 xã 

đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.     

- Hệ thống chính trị: Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở để 

đáp ứng yêu cầu công việc; đào tạo, bồi dưỡng 18 cán bộ, công chức chưa đạt 

chuẩn. Tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ người dân tiếp cận và sử dụng pháp luật để thực 

thi quyền, nghĩa vụ, cũng như bảo về các quyền và lợi ích hợp pháp. Đẩy mạnh 
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tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; 

bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương. Phấn đấu năm 2025, tất cả 04/04 

xã hoàn thành tiêu chí. 

Xây dựng Ban chỉ huy quân sự và dân quân xã theo đúng quy định của Luật 

Dân quân tự vệ, đảm bảo số lượng, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng 

chính trị. Tăng cường nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở. Bảo đảm 04/04 xã 

đạt tiêu chí quốc phòng, an ninh.  

(Khối lượng chi tiết từng xã kèm theo các biểu) 

2.3. Xây dựng “Thôn nông thôn mới” 

Tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ; tập trung tuyên truyền, vận 

động Nhân dân các thôn thực hiện tốt các tiêu chí của thôn nông thôn mới; trong 

đó đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí về đời sống, không cần nhiều nguồn lực đầu 

tư của Nhà nước như: Thu nhập, hộ nghèo, phát triển kinh tế, chuồng trại, chăn 

nuôi, nhà ở, công trình phụ trợ,...  

Phấn đấu xây dựng 18 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, tạo nền tảng quan 

trọng để hướng tới xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, các xã 

(Bản Liền, Lùng Phình, Nậm Lúc, Cốc Ly, Bản Cái, Tả Van Chư, Nậm Khánh) 

mỗi xã phấn đấu tối thiểu có 02 thôn nông thôn mới, các xã (Lùng Cải, Tả Củ Tỷ, 

Hoàng Thu Phố, Thải Giàng Phố) phẫn đấu mỗi xã có 01 thôn nông thôn mới được 

công nhận trong giai đoạn 2021 - 2025. 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 1.4) 

3. Nguồn lực và huy động nguồn lực 

Tổng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 là: 1.628.867 triệu đồng, trong đó:  

- Ngân sách Trung ương: 1.060.796 triệu đồng; trong đó:  

+ Vốn đầu tư phát triển: 935.634  triệu đồng; 

+ Vốn sự nghiệp: 125.162 triệu đồng.  

- Ngân sách tỉnh: 130.737 triệu đồng; 

+ Ngân sách huyện: 33.750 triệu đồng; 

+ Vốn huy động cộng đồng: 403.584 triệu đồng. 

(Chi tiết kèm theo Biểu 02 và Phụ biểu 2.1) 

4. Giải pháp thực hiện 

4.1. Đổi mới và đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các nội dung xây dựng 

nông thôn mới từ huyện đến tận thôn bản; tạo sự đồng thuận, chuyển biến mạnh 
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mẽ về nhận thức, hành động của Nhân dân. Xây dựng nội dung tuyên truyền phong 

phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng người dân. 

4.2. Huy động nguồn lực 

Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai xây dựng nông 

thôn mới; trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục, tiêu chí gần đạt chuẩn 

và cho các xã phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới. 

Tận dụng và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư từ các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn 

vốn của Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí do nhân dân tự thực hiện như: 

Tiêu chí nhà ở, tiêu chí môi trường, thu nhập và một số tiêu chí khác. 

4.3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, nhất là việc thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng, thực hiện đúng 

nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tổ chức định kỳ sơ kết, tổng 

kết đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo cho giai đoạn tiếp theo. 

4.4. Nâng cao trình độ cán bộ cơ sở về xây dựng nông thôn mới 

Quan tâm tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở nhằm nâng 

cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của các cán bộ xây dựng 

nông thôn mới ở các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai 

hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.  

4.5. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua 

Đẩy mạnh thực hiện các nội dung thi đua, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong 

các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đưa 

các phong trào thi đua trở thành động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính 

trị và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Tích cực phát hiện, bồi 

dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Khen thưởng, 

động viên kịp thời các tập thể, các nhân và các hộ gia đình có thành tích xuất sắc 

trong xây dựng nông thôn mới. 

4.6. Công tác chỉ đạo điều hành 

Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp khi có sự thay đổi nhân sự. Phân 

công, gắn trách nhiệm các thành viên phụ trách từng tiêu chí, phụ trách từng xã, 

từng thôn để kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét theo từng nhóm xã. 

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, các xã trong tổ chức 

triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh chỉ, đạo Đề án: Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện 

uỷ; thường xuyên, trực tiếp là các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 
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mục tiêu quốc gia xây dựng xây dựng nông thôn và giảm nghèo bền vững huyện 

lãnh chỉ, đạo thực hiện Đề án. 

2. Triển khai Đề án 

2.1. Thành viên Ban Chỉ đạo huyện 

- Hướng trọng tâm về cơ sở, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền 

các xã trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới; kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ các xã giải quyết các tồn tại, vướng 

mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

 - Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất kịp thời Ban Chỉ đạo huyện, 

UBND huyện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

 2.2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Chủ trì, phối hợp với các 

tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với chính 

quyền các cấp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và thành viên tích cực 

tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, phản 

biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách về Chương trình xây dựng nông 

thôn mới trong quá trình triển khai tại các xã. 

 2.3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới) 

- Là cơ quan thường trực Đề án, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo, UBND huyện lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

hiệu quả các nội dung của Đề án.  

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã, các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện các nội dung của Đề án. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện hằng năm. 

 - Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 

các xã, cơ quan phụ trách; các khó khăn, tồn tại, đề xuất biện pháp giải quyết báo 

cáo Ban Chỉ đạo, UBND huyện để kịp thời chỉ đạo.  

 2.4. Các cơ quan phụ trách tiêu chí 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phụ trách, tích cực, chủ động tham mưu Ban 

Chỉ đạo huyện, UBND huyện, phối hợp, hướng dẫn cụ thể các xã triển khai thực 

hiện các nội dung Đề án đảm bảo tiến độ, hiệu quả.  

 - Phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện cân đối, bố 

trí các nguồn lực thực hiện tiêu chí phụ trách; trong đó ưu tiên hỗ trợ các xã phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới, các tiêu chí đăng ký hoàn thành trong năm. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu, tiêu chí phụ trách về Ban Chỉ đạo huyện (qua Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới) theo quy định. 
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2.5. Đảng bộ các xã 

- Đổi mới, sáng tạo, tập trung cao hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động sức mạnh tổng hợp của 

toàn dân, tạo sức bật trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, với quyết tâm 

cao nhất phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2011 - 2025.  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối 

với từng tiêu chí và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; trong đó trọng 

tâm vào các tiêu chí đăng ký hoàn thành, các thôn đăng ký đạt chuẩn thôn kiểu 

mẫu, thôn nông thôn mới. 

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban ngành đoàn thể và cá nhân gắn 

với việc kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy cao độ vai trò chủ thể 

của người dân theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra 

và dân hưởng lợi”. 

- Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo 

đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với khả năng nhận thức của 

đồng bào các dân tộc, đặc biệt chú trọng đến hình thức tuyên truyền miệng, thông 

qua đối thoại trực tiếp với nhân dân.  

- Quản lý, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các nguồn vốn được giao. 

3. Chế độ báo cáo: Định kỳ 6 tháng, hằng năm, cơ quan chủ trì có trách 

nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện đề án với Huyện uỷ; chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đề án cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế, 

đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án. Kết thúc nhiệm 

kỳ tổng kết thực hiện đề án. 

 Trên đây là Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Hà giai đoạn 

2021 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV./. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, 

- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 

- Cơ quan, tham mưu giúp việc Huyện ủy, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc,  

- Các cơ quan, đơn vị, 

- Lưu VT-VPHU. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hòa 
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