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KẾ HOẠCH
Triển khai, thực hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mói huyện Mường Khưong năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ, về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc hướng dẫn trình tự thủ tục, hồ sơ xét công 
nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; Quyết định so 
1076/QĐ-ƯBND ngày 14/4/2016 của ƯBND tỉnh Lào Cai, về việc ban hành Quỵ 
định về bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tố chức công bồ 
“Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 
2016 - 2020; Quyết định số 4758/QĐ-ƯBND ngày 30/12/2016 của ƯBND tỉnh 
Lào Cai, về việc ban hành Quy định về bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai 
giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 1715/QĐ-ƯBND ngày 11/6/2018 của 
ƯBND tỉnh Lào Cai, về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 
tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2020.

ủy  ban nhân dân huyện Mường Khương xây dựng kế hoạch triển khai, thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
- Xây dựng hoàn thành xã Nậm Chảy, Pha Long đạt chuấn nông thôn mới.
- Xây dựng hoàn thành xã Bản Xen đạt chuẩn Xã nông thôn mới nâng cao.
- Xây dựng hoàn thành 23 tiêu chí, 21 chỉ tiêu nông thôn mới.
- Xây dựng hoàn thành 03 thôn đạt chuẩn ‘Thôn nông thôn mới”, 05 ‘Thôn 

kiểu mẫu”.
2. Yêu cầu
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện phối họp chặt chẽ với Ban chỉ 

đạo xây dựng NTM và GNBV các xã, thị trấn tố chức rà soát, xây dựng kế hoạch 
chi tiết, tập trung chỉ đạo, triên khai đông bộ các giải pháp, huy động và lông 
nghép có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ 
tiêu, tiêu chí đã đề ra.

- Tổ chức sơ tổng kết, đánh kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch xây dựng 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nội dung
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- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã 
hoàn thành đối với các xã đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới.

- Xây dựng xã Bản Xen hoàn thành và đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới 
nâng cao trong năm 2020.

- Phấn đấu xây dựng xã Nậm Chảy đạt 19 tiêu chí trong năm 2020.
- Hoàn thành thêm 23 tiêu chí, nâng tống số tiêu chí hoàn thành toàn huyện 

lên 243/304 lượt tiêu chí, bình quân đạt 15,19 tiêu chí/xã, thị trấn.
- Xây dụng 1 thôn đạt chuấn Thôn nông thôn mới gồm: Thôn Tả Chu Phùng, 

xã Tung Trung Phố.
- Xây dựng 5 thôn đạt chuẩn Thôn kiểu mẫu: Thôn Na Pao, xã Bản Lầu; 

thôn Bản Sen, xã Bản Xen; thôn Cốc Cái, xã Lùng Vai; thôn Pờ Hồ, thôn Nậm 
Pản, xã Thanh Bình.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí chưa hoàn thành, tạo nên tảng 
để phấn đấu hoàn thành năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Nhiệm vụ
2.1. Đối vói các xã đã đạt chuấn nông thôn mói
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng 

NTM trên địa bàn. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã 
hoàn thành và thực hiện mô hình “Thôn kiểu mẫu” nhằm phát huy hiệu quả tính ưu 
việt của Chương trình xây dựng NTM. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây 
dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn; phát triển đời sống văn hóa nông thôn, 
đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục, y 
tế, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân; bảo tồn và phát huy các giá trị tôt 
đẹp của các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với bản sắc văn hóa tại địa 
phương. Tiếp tục xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM đã hoàn thành 
để đăng ký phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.

2.2. Xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mói năm 2020
2.2.1. Xã Nậm Chảy
- Số tiêu chí đã đạt, phải nâng cao chất lượng 11/19 tiêu chí, gồm: TC số 1 - 

Quy hoạch; TC số 2 - Giao thông; TC số 3 - Thủy lợi; TC số 4 - Điện; TC số 5 - 
Trường học; TC số 8 - Thông tin và truyền thông; TC số 9 - Nhà ở dân cư; TC số 
12 - Lao động và việc làm; TC số 14 - Giáo dục và đào tạo; TC số 15 - Y tế; TC 
số 19 - Quốc phòng và An ninh.

- Số tiêu chí cần phải thực hiện, hoàn thành 8/19 tiêu chí: TC số 6 - Cơ sở 
vật chất VH; TC số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; TC số 10 - Thu 
nhập; TC số 11 - Hộ nghèo; TC số 13 - Tổ chức SX; TC số 16 - Văn hóa; TC số 
17 - Môi trường và an toàn thực phẩm; TC số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị và 
tiếp cận pháp luật.

2.2.2. Xã Pha Long
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 18 tiêu chí xây dựng NTM đã hoàn 

thành; tổ chức triển khai xây dựng nhà văn hóa xã đế hoàn thành 01 tiêu chí còn 
lại (TC số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa), nâng tổng số tiêu chí hoàn thành lên 19/19 
tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí.

2



2.3. Xây dựng mô hình “Thôn nông thôn m ói”
2.3.1. Thôn Tả Chu Phùng, xã Tung Trung Phố
- Số tiêu chí đâ đạt, phải nâng cao chất lượng 13/15 tiêu chí: (TC so 3 - Việc 

làm; TC so 4 - Phát triển kinh tế; TC số 5 - Giao thông; TC số 6 - Điện; TC số 7 - 
Cơ sở vật chất VH; TC sổ 8 - Nhà ở dân cư; TC số 9 - Nước sạch; TC so 10 - Công 
trình phụ trợ; TC số 11 - Vệ sinh thôn, xóm; TC số 12 - An ninh trật tựXH; TC so 13
- Chấp hành pháp luật quy ước, hương ước; TC so 14 - Giáo dục; TC so 15 - Y tế).

- Số tiêu chí cần thực hiện, hoàn thành 2/15 tiêu chí: (TC sổ 1 - Thu nhập; 
TC so 2 - Hộ nghèo).

2.3.2. Thôn Thàng Chư Pen, xã Tá Ngài Chồ
- Số tiêu chí đã đạt, phải nâng cao chất lượng 9/15 tiêu chí: (TC so 3 - Việc 

làm; TC sổ 4 - Phát triển kinh tế; TC sổ 5 - Giao thông; TC so 6 - Điện; TC so 7 - 
Cơ sở vật chất VH; TC số 8 - Nhà ở dân cư; TC so 9 - Nước sạch; TC sổ 12 - An 
ninh trật tựXH; TC số 15 - Y tế).

- Số tiêu chí cần thực hiện, hoàn thành 6/15 tiêu chí: (TC so 1 - Thu nhập; 
TC so 2 - Hộ nghèo; TC sổ 10 - Công trình phụ trợ; TC s o 11 - Vệ sinh thôn, xóm; 
TC số 13 - Chap hành pháp luật quy ước, hưong ước; TC so 14 - Giảo dục),

2.3.3. Thôn Sả Chai, xã Pha Long
- Số tiêu chí đã đạt, phải nâng cao chất lượng 11/15 tiêu chí: (TC số 1 - Thu 

nhập; TC so 3 - Việc làm; TC số 5 - Giao thông; TC số 6 - Điện; TC số 7 - Cơ sở vật 
chất VH; TC sổ 8 - Nhà ở dân cư; TC số 9 - Nước sạch; TC số 12 - An ninh trật tự 
XH; TC so 13 - Chấp hành pháp luật quy ước, hương ước; TC số 14 - Giáo dục; TC 
số 15 - Y tế).

- Số tiêu chí cần thực hiện, hoàn thành 4/15 tiêu chí: (TC sổ 2 - Hộ nghèo; 
TC số 4 - Phát trỉên kinh tế; TC so 10 - Công trình phụ trợ; TC số 11 - Vệ sình 
thôn xóm).

2.4. Xây dựng mô hình “Thôn kiểu mẫu”
2.4.1. Thôn Na Pao y xã Bản Lầu
- Số tiêu chí đã đạt, phải nâng cao chất lượng 10/15 tiêu chí: (TC số 3 - Việc 

làm; TC số 4 - Phát triển kinh tế; TC số 5 - Giao thông; TC sổ 6 - Điện; TC so 7 - 
Cơ sở vật chất VH; TC số 9 - Nước sạch; TC so 12 - An ninh trật tựXH; TC số 13 - 
Chấp hành pháp luật quy ước, hương ước; TC so 14 - Giáo dục; TC sô 15 - Y tê).

- Số tiêu chí cần phải thực hiện, hoàn thành 5/15 tiêu chí: (TC sổ 1- Thu 
nhập; TC số 2 - Hộ nghèo; TC so 8 - Nhà ở dân cư; TC sổ 10 - Công trình phụ 
trợ; TC so 11 - Vệ sình thôn, xóm).

2.4.2. Thôn Bản Sen y xã Bản Xen
- Số tiêu chí đã đạt, phải nâng cao chất lượng 13/15 tiêu chí: (TC so 3 - Việc 

làm; TC số 4 - Phát triển kỉnh tế; TC số 6 - Điện; TC so 7 - Cơ sở vật chất văn 
hóa; TC so 8 - Nhà ở dân cư; TC so 9 - Nước sạch; TC so 10 - Công trình phụ 
trợ; TC số 11 - Vệ sinh thôn, xóm; TC số 12 - An ninh trật tự xã hội; TC sổ 13 - 
Chấp hành pháp luật và quy ước, hương ước; TC so 14 - Giáo dục).

- Số tiêu chí cần phải thực hiện, hoàn thành 2/15 tiêu chí: (TC sổ 1- Thu 
nhập; TC so 2 - Hộ nghèo).
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2.4.3. Thôn Cốc Cái, xã Lùng Vai
- Số tiêu chí đã đạt, phải nâng cao chất lượng 12/15 tiêu chí: (TC sổ 3 - Việc 

làm; TC so 4 - Phát triển kinh tế; TC so 5 - Giao thông; TC số 6 - Điện; TC so 7 - 
Cơ sở vật chất văn hóa; TC so 8 - Nhà ở dân cư; TC số 9 - Nước sạch; TC so 10 - 
Công trình phụ trợ; TC so 12 - An ninh trật tự xã hội; TC so 13 - Chấp hành pháp 
luật và quy ước, hương ước; TC so 14 - Giáo dục; TC số 15 - Y tế).

- Số tiêu chí cần phải thực hiện, hoàn thành 3/15 tiêu chí: (TC so 1- Thu 
nhập; TC sổ 2 - Hộ nghèo;TC số 11 - Vệ sinh thôn, xóm).

2.4.4. Thôn Pờ Hầy xã Thanh Bình
- Số tiêu chí đã đạt, phải nâng cao chất lượng 11/15 tiêu chí: (TC so 4 - 

Phát triển kinh tế; TC so 5 - Giao thông; TC số 6 - Điện; TC số 7 - Cơ sở vật chất 
văn hóa; TC sổ 8 - Nhà ở dân cư; TC số 9 - Nước sạch; TC số 10 - Công trình 
phụ trợ; TC so 12 - An ninh trật tự xã hội; TC so 13 - Chấp hành pháp luật và quy 
ước, hương ước; TC số 14 - Giáo dục; TC số 15 - Y tế).

- Số tiêu chí cần phải thực hiện, hoàn thành 4/15 tiêu chí: (TC sổ 1 - Thu 
nhập; TC số 2 - Hộ nghèo; TC số 3 - Việc làm; TC sổ l ì  - Vệ sinh thôn, xóm).

2.4.5. Thôn Nộm Pan, xã Thanh Bình
- Số tiêu chí đã đạt, phải nâng cao chất lượng 11/15 tiêu chí: (TC số 4 - 

Phát triển kỉnh tế; TC so 5 - Giao thông; TC so 6 - Điện; TC so 7 - Cơ sở vật chất 
vãn hóa; TC số 8 - Nhà ở dân cư; TC số 9 - Nước sạch; TC sổ 10 - Công trình 
phụ trợ; TC so 12 - An ninh trật tự xã hội; TC số 13 - Chấp hành pháp luật và quy 
ước, hương ước; TC so 14 - Giáo dục; TC so 15 - Y tế).

- Số tiêu chí cần phải thực hiện, hoàn thành 4/15 tiêu chí: (TC so 1 - Thu 
nhập; TC sổ 2 - Hộ nghèo; TC số 3 - Việc làm; TC sổ 11 - Vệ sinh thôn, xóm).

2.5. Xây dựng hoàn thành xã Nông thôn mói nâng cao
Tiếp tục xây dựng xã Bản Xen đạt chuấn xã nông thôn mới nâng cao. Qua 

rà soát, đánh giá đã hoàn thành 13/18 tiêu chí với 40/48 chỉ tiêu, còn lại 8 chỉ tiêu 
của 5 tiêu chí chưa hoàn thành cụ thể gồm các chỉ tiêu của các tiêu chí sau:

- Tiêu chí số 2 về giao thông: Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được nhựa 
hóa hoặc bê tông hóa thêm 30% để đạt chuẩn 100% theo cấp kỹ thuật của Bộ 
GTVT (trong đó có 70% được cứng hóa).

- Tiêu chí số 10 về Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập: Xã có ít nhất
01 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP.

- Tiêu chí số 11 vê Thu nhập: Phấn đấu mức thu nhập bình quân tăng thêm 
4,0 triệu đồng/người/năm để đạt mức 38 triệu đồng/người/năm theo Bộ tiêu chí.

- Tiêu chí số 13 về Giáo dục: Phấn đấu xã đạt chuẩn xóa mù chữ từ mức độ 1 
lên mức độ 2; Đạt chuẩn phổ cập GD Tiểu học và THCS từ mức độ 2 lên mức độ 3.

- Tiêu chí số 14 về Y tế: Phấn đấu giảm thêm 10% tỷ lệ suy dinh dưỡng đối 
với trẻ em dưới 5 tuổi thể chiều cao/tuối để đạt thấp hơn 20% theo quy định.

- Tiêu chí số 15 về Môi trường: Phấn đấu tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 
đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người phải 
đạt 90% trở lên (hiện tại mới đạt 88,8%); Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia 
cầm, chất thải, nước thả được xử lý đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn thao quy định phải 
đạt từ 90% trở lên (hiện tại mới đạt 74,20%).
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2.6. Xây dựng hoàn thành 23 tiêu chí NTM trong năm 2020
- Xã Nậm Chảy: 8 tiêu chí (TC số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; TC số 7 - Cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn; TC số 10 - Thu nhập; TC số 11 - Hộ nghèo; TC số 13 - 
Tố chức sản xuất; TC số 16 - Văn hóa; TC số 17 - Môi trường và an toàn thực phâm; 
TC số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật).

- Thị trấn Mường Khương: 1 tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa.
- Xã Tung Trung Phố: 1 tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận 

pháp luật.
- Xã Tả Ngài Chồ: 2 tiêu chí (TC số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 

TC số 17 - Môi trường và an toàn thực phâm).
- Xã Din Chin: 1 tiêu chí số 18 - Hệ thống tố chức chính trị và tiếp cận pháp luật.
- Xã Tả Gia Khâu: 2 tiêu chí (TC số 5 - Trường học; TC số 18 - Hệ thống tổ chức 

chính trị và tiếp cận pháp luật.
- Xã Nấm Lư: 2 tiêu chí (TC số 2 - Giao thông; TC số 18 - Hệ thống tổ chức 

chính trị và tiếp cận pháp luật).
- Xã Lùng Khấu Nhin: 1 tiêu chí số 16 - Văn hóa.
- Xã Cao Sơn: 2 tiêu chí (TC số 9 - Nhà ở dân cư; TC số 18 - Hệ thống tổ 

chức chính trị và tiếp cận pháp luật).
- Xã La Pan Tẩn: 2 tiêu chí (TC số 2 - Giao thông; TC số 6 - Cơ sở vật chất 

văn hóa).
- Xã Tả Thàng: 1 tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp

luật.
(Cỏ phụ biên chi tiết sô 01 kèm theo)

2.7. Xây dựng hoàn thành 21 chỉ tiêu NTM trong năm 2020
- Xã Tung Trung Phố: 03 chỉ tiêu (CT số 17.1 - Tỷ lệ hộ được sử dụng 

nước sạch hợp vệ sinh theo quy định; CT số 17.7 - Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng 
trại đảm bảo vệ sinh môi trường; CT sô 17.8 - Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuât, 
kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phấm).

- Xã Tả Ngài Chồ: 03 chỉ tiêu (CT số 6.1 - Xã có nhà văn hóa xã hoặc hội 
trường đa năng và sân thế thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thê thao của toàn xã; 
CT số 6.2 - Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuôi 
theo quy định; CT số 18.1 - Cán bộ, công chức xã đạt chuấn).

- Xã Din Chin: 02 chỉ tiêu (CT số 17.1 - Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch 
hợp vệ sinh theo quy định; CT số 17.4 - Mai táng phù hợp với quy định và theo 
quy hoạch).

- Xã Tả Gia Khâu: 04 chỉ tiêu (CT số 17.1 - Tỷ lệ hộ được sử dụng nước 
sạch họp vệ sinh theo quy định; CT số 17.3 - Xây dựng cảnh quan, môi trường 
xanh - sạch - đẹp, an toàn; TC số 17.6 - Tỷ lệ có nhà tiêu, nhà tăm, bê chứa nước 
sinh hoạt họp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; CT số 17.7 - Tỷ lệ hộ chăn nuôi có 
chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường).

- Xã Nấm Lư: 02 chỉ tiêu (CT số 6.2 - Xã có điểm vui chơi, giải trí và thế 
thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định; CT số 17.4 - Mai táng phù hợp 
với quy định và theo quy hoạch).
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- Xã Lùng Khấu Nhin: 02 chỉ tiêu (CT số 6.3 - Tỷ lệ thôn, xóm có nhà văn 
hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng; CT số 18.1 - Cán bộ, 
công chức xã đạt chuân).

- Xã Cao Sơn: 01 chỉ tiêu số 17.5 - Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải 
khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy 
định.

- Xã La Pan Tẩn: 02 chỉ tiêu (CT số 17.1 - Tỷ lệ hộ được sử dụng nước 
sạch hợp vệ sinh theo quy định; CT số 18.3 - Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu 
chuân “Trong sạch vững mạnh”).

- Xã Tả Thàng: 02 chỉ tiêu (CT số 17.6 - Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể 
chứa nước sinh hoạt họp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; CT số 17.7 - Tỷ lệ hộ chăn 
nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường).

2.8. Thực hiện đồng bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mói
(1). Tiêu chí số 2 - Giao thông
Tổng nhu cầu đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, mở mới và rải 

cấp phối 35,9km/l 1 danh mục. Tổng mức vốn đầu tư 28.094 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn NS TW đầu tư Chương trình MTQG XDNTM: 17.560 triệu đồng;
+ Lồng ghép vốn dự phòng Chương trình MTQG GNBV, vốn 3Oa: 250 

triệu đồng;
+ Vốn ngân sách huyện, xã: 334 triệu đồng;
+ Vốn huy động cộng đồng: 9.950 triệu đồng.

(Có phụ biêu chi tiết so 02 kèm theo)
(2). Tiêu chí số 3 - Thủy lợi
Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi hiện có, đảm bảo duy trì hệ thông 

thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu cho tưới tiêu sản xuất; khai thác có hiệu quả 229 
công trình phục sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

(3). Tiêu chí số 4 - Điện
- Năm 2019, toàn huyện có 157/157 thôn bản/tổ dân phố, người dân được 

sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số xã, thị trấn đạt tiêu chí.
- Tiếp tục nâng cấp hệ thống đường dây điện, đảm bảo an toàn, tăng cường 

công tác sử dụng điện nông thôn.
(4). Tiêu chí số 5 - Trường học
Toàn huyện có 30/56 trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện tại có 10/16 xã đạt 

tiêu chí, gồm các xã: Bản Lầu, Bản Xen, Lùng Vai, Thanh Bình, Nậm Chảy, Tả 
Ngài Chồ, Pha Long, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn và thị trấn Mường Khương.

Tiếp tục duy trì các xã, thị trấn đã đạt trong năm 2019, phấn đấu đạt chuấn 
kiếm định chất lượng giáo dục và trường chuấn quốc gia 3 trường, bao gôm: Mâm 
non Thanh Bình, PTDTBT TH Tả Gia Khâu, PTDTBT THCS Cao Sơn; nâng số 
trường học đạt chuẩn lên 35/56 trường. Tiếp tục đầu tư xây dựng bố sung cơ sở 
vật chất (phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng,...) cho các đơn vị 
trường trong lộ trình phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia; đầu tư nhà ở cho 
học sinh bán trú, đặc biệt là các trường đưa học sinh lớp 4, lớp 5 từ điêm trường lẻ 
ra học tại trường chính.
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Tiêp tục nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, duy tu, bảo dưỡng các công 
trình, lớp học đảm bảo cho công tác dạy và học.

(5). Tiêu chí số 6 - Cư sỏ’ vật chất văn hóa
Rà soát thực trạng cơ sở vật chất văn hóa tại địa phương, nâng cấp, xây 

dựng mới nhà văn hóa xã, thôn, bản theo chuân xây dựng nông thôn mới. Trong 
năm 2020 cần đầu tư, xây dựng:

- Đầu tư xây dựng mới 5 nhà văn hóa xã (Tung Trung Phố, Tả Ngài Chồ, Tả 
Gia Khâu, Cao Sơn, Tả Thàng).

- Đầu tư xây dựng 2 sân vận động tại xã Nậm Chảy, Tả Ngài Chồ.
- Đầu tư xây dựng mới 35 nhà văn hóa; sửa chữa nâng cấp 5 nhà văn hóa 

thôn, tô dân phô.
- Xây dựng 121 thôn đạt “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
- Xây dựng 10.120 hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”.
- Đầu tư cấp trang thiết bị cho 22 nhà văn hóa thôn, tô dân phố.
(6). Tiêu chí số 7 -  Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Tiếp tục rà soát, nâng cấp công trình chợ các xã nhằm phục vụ tốt hơn nữa 
trong việc trao đối và mua bán hàng hóa. Duy trì các tiêu chí đã hoàn thành.

(7). Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông
Rà soát đánh giá hiện trạng hạ tầng thông tin và truyền thông; nâng cấp hệ 

thống trạm truyền thanh xã, hệ thống loa truyền thanh thôn, bản; nâng cao hiệu 
quả sử dụng hệ thống truyền thanh đảm bảo việc đáp ứng cung cấp thông tin và 
liên lạc cho người dân.

(8). Tiêu c h í số  9 -  N hà ở  dân CU'
Tiếp tục vận động nhân dân gia cố, sửa chữa, làm mới nhà, nhât là các hộ 

gia đình có nhà tạm, nhà dột nát.
(9). Tiêu chỉ số 10 - Thu nhập
Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh và của huyện trong việc 

đẩy mạnh phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực; đẩy mạnh quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn, trọng 
điểm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

(10). Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo
Triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát trien sản xuât, 

nâng cao thu nhập đối với các hộ nghèo nhằm cải thiện kinh tế, tạo công ăn việc 
làm cho lao động nông thôn.

(11). Tiêu chỉ số 12 - Lao động có việc làm
Tiếp tục duy trì tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn khu 

vực nông thôn đạt trên 85%. Sô lao động có việc làm thường xuyên chủ yêu hoạt 
động trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch. 
Hiện nay 16/16 xã đạt tiêu chí bằng 100%. Tuy nhiên thu nhập của các lao động 
còn thấp, cần thực hiện các giải pháp về đào tạo nguôn nhân lực, tạo việc làm 
mới, chuyên dịch cơ cấu lao động và nâng cao thu nhập cho người dân, tạo nguôn 
lực xây dựng nông thôn mới.

(12). Tiêu chỉ số 13 - Tồ chức sản xuất
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Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh việc phát triển 
các HTX, THT, trang trại; khuyến khích daonh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn. Rà soát, củng cố lại các HTX trên địa bàn các xã, thị trấn theo Luật 
HTX năm 2012, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản 
đảm bảo bền vững.

(14). Tiêu chỉ 14 -  Giảo dục và đào tạo
Đen hết năm 2020, công tác Phổ cập giáo dục được củng cố, duy trì vững 

chắc kết quả Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; Phổ cập giáo dục Tiểu học 
đạt mức độ 3 tại 16/16 xã, thị trấn; Phổ cập giáo dục THCS 15/16 xã đạt mức độ 
2; 15/16 xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dụcTHCS mức độ 2; Phổ cập giáo 
dục 14/16 xã đạt xóa mù chừ mức độ 2. Tỷ lệ học sinh Tốt nghiệp THCS học lên 
THPT và học nghề đạt 75,7%. Công tác đào tạo nghề ở một số xã, thị trấn được 
quan tâm, chú trọng.

Củng cố, duy trì vững chắc kết quả Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 
tuổi; PCGD Tiểu học đạt mức độ 3 tại 16/16 xã, thị trấn; PCGD THCS đạt mức 
độ 2; 14/16 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia Xóa mù chữ mức độ 2. Phấn đấu tỷ lệ 
học sinh Tốt nghiệp THCS học lên THPT và học nghề đạt 80%. Tăng cường 
công tác đào tạo nghề tại chỗ cho người lao động, tư vân săp xếp, bô trí việc làm 
cho người lao động qua đào tạo.

(14). Tiêu chí số 1 5 - Y tế
Nâng cấp, chỉnh trang, bổ sung trang thiết bị y tế đạt chuấn quốc gia tại 16 

xã, thị trấn đạt tiêu chí. Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành.
(15). Tiêu chí số 16 - Văn hóa

Phấn đấu xây dựng thêm 121 thôn đạt chuẩn văn hóa.
(16). Tiêu chí số 17 -  Môi trường và an toàn thực phấm
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ 

sinh môi trường và an toàn thực phẩm; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 
thay đổi thói quen sinh hoạt cũ, loại bỏ các tập tục lạc hậu,...Xây dựng mới, nâng 
cấp, cải tạo và quản lý, khai thác, bảo vệ tốt công trình cấp nước tập trung; xây 
dựng điểm thu gom rác thải; xây dựng bãi tập kết và xử lý rác thải của xã, xây 
dựng nghĩa trang theo quy hoạch.

- Xây mới nghĩa trang nhân dân, bãi rác thải tập trung tại xã Nấm Lư, Lùng 
Khấu Nhin.

- Làm mới, cải tạo 2.897 nhà tiêu họp vệ sinh; làm mới 886 chuồng trại 
chăn nuôi hợp vệ sinh; làm mới 1.000 hố rác hộ gia đình.

- Xây dựng 3 mô hình nhà sạch, vườn đẹp tại 2 xã: Thanh Bình, Pha Long.
- Tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm đảm bảo xanh - sạch - đẹp: 25km/16 

xã, thị trấn.
(17). Tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã đạt chuân, duy trì có hiệu quả hoạt 
động của các tô chức trong chính trị cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, hô trợ, giúp 
đỡ người dân trong tiếp cận pháp luận, thực thi quyền, nghĩa vụ công dân, bảo vệ 
các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng; thực hiện bình đăng giới và phòng 
chống bạo lực gia đình; bảo vệ nhũng người dê bị tôn thương trong xã hội.
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(18). Tiêu chí số 19 - Quốc phòng và An ninh
- Phấn đấu xây dựng các thôn, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 

trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; tăng thêm từ 3 - 5% đơn vị đạt 
tiêu chuấn “An toàn về an ninh, trật tự”. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo giải quyết tình hình tại các đại bàn trọng điếm, phức tạp về an ninh, trật 
tự”, phấn đấu giảm từ 1-2 xã phức tạp về ANTT.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình tự quản, điển hình tiên tiến trong 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mỗi xã, thị trấn xây dựng mới từ 1 -
2 điểm mô hình tự quản về an ninh, trật tự; tố chức Ngày hội toàn dân bảo vệ 
ANTQ theo hướng xã hội hóa, kết họp tổ chức cho nhân dân ký cam kêt thực hiện 
tốt các quy định về an ninh, trật tự. Phấn đấu duy trì bên vững các xã đạt tiêu 
chuấn năm 2019; phấn đấu năm 2020 tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đêu 
đạt tiêu chuấn “An toàn về an ninh, trật tự và đảm bảo bình yên”.

- Duy trì việc xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và 
hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

- Duy trì và giữ vững các xã đạt tiêu chí trong năm 2019.
III. CÁC GIẢI PHÁP CO BẢN XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI
1. Công tác tuyên truyền, vận động
- Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, 

tuyên truyền vận động đê nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, phát huy sức 
mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong xã phấn đấu 
xây dụng nông thôn mới.

- Đa dạng hóa, cải tiến hình thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thực 
hiện Chương trình xây dựng NTM trở thành một phong trào rộng khắp, lớn mạnh 
thu hút được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các tâng lóp nhân dân, sự góp 
sức của tất cả các tố chức chính trị, các thành phẩn kinh tê. Đông thời phát động 
các phong trào thi đua xây dựng NTM trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn 
thề chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc các xã, thị trấn tạo không khí sôi nôi, 
thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, 
sáng kiến kinh nghiệm về xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng 
để nhân dân học tập làm theo.

- Kịp thời phát hiện và nêu gương các tô chức, cá nhân điên hình tiên tiên 
tiêu biểu để tuyên truyền nhân rộng; quan tâm phát huy vai trò chủ thê, tính tích 
cực của người dân trong xây dựng NTM.

2. Phát triễn sản xuất nâng cao thu nhập của ngưòi dân
- Trồng trọt: Phấn đấu thực hiện gieo trồng hết diện tích các cây lương thực 

theo kế hoạch giao trong khung thời vụ cho phép, đẩy mạnh thâm canh tăng năng 
suất, chất lượng và sản lượng. Tập trung phát triển các cây trồng hàng hóa cho hiệu 
quả kinh tế cao: Cây mía, ớt, chè, dứa, chuối, lúa séng cù, quýt, sa nhân,.... Tích 
cực ứng dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuât, góp phân 
nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phâm hàng hóa.

- Chăn nuôi: Tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi 
(đầu tư chuồng trại, mua con giống); tập trung vào phát triển đàn bò, ngựa, trâu,
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đàn lợn đen bản địa, gà bản địa, thủy cầm, thủy sản góp phần tăng nguồn cung các 
sản phẩm thịt thương phẩm, trứng ra thị trường; làm tốt công tác phòng, chống dịch 
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm, thủy sản.

- Lâm nghiệp: Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; đầu tư phát 
triến các cây lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, tạo thu nhập cho người dân (sa nhân tím, 
gừng, tỏi); duy trì công tác thường trực phòng, chống cháy rừng.

- Nghề truyền thống: Duy trì và phát triển nghề truyền thống (đan lát, may 
thổ cấm, làm tương ớt, nấu rượu), chủ động thay đối mẫu mã, đa dạng hóa các mặt 
hàng, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, góp phấn chuyến dịch lao động, tăng 
thu nhập cho người dân.

- Phát triến dịch vụ thương mại: Cung ứng vật tư phục vụ sản xuât nông 
nghiệp, thu mua nông sản, bán hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt của người dân, 
cung ứng dịch vụ xây dụng và xây dụng công trình dân dụng; các dịch vụ cơ khí và 
sửa chữa máy móc, nông cụ.

- Thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đây mạnh ứng dụng tiên bộ khoa 
học kỹ thuật trong sản xuất, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, 
mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triến các hình thức 
tổ chức sản xuất liên kết với doanh nghiệp, sản xuất hàng hóa tập tung, an toàn và 
bền vững.

3. Giải pháp về nguồn vốn và co* chế huy động
* Nguồn vốn thực hiện chương trình:
- Vốn từ ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và địa phương)gôm:
+ Vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ mục tiêu;
+ Vốn tín dụng (bao gằm tín dụng đầu tư phát trỉến và tín dụng thương mại)
-Vốn từ các doanh nghiệp, họp tác xã và các hình thức kinh tế khác;
- Vốn huy động trong cộng đồng dân cư.
* Cơ chế huy động:
- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn:
+ Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án hỗ 

trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn nông thôn: Chương trình 30a, 135, vay 
vốn tín dụng ưu đãi, tạo việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 
phòng, chống tội phạm; dân số, kế hoạch hóa gia đình.

+ Vốn chương trình NTM: bố trí thực hiện các hạng mục ngoài sự huy động 
xã hội hóa, các công trình đầu tư với số vốn lớn thuộc phần Nhà nước hỗ trợ.

+ Huy động nguồn lực trong nhân dân: Tích cực huy động xã hội hóa của 
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

+ Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động đê triển khai thực hiện 
Chương trình hiệu quả, chú trọng nguồn nội lực của địa phương.

4. Tiếp tuc kiên toàn, củng cố hệ thống chính trị CO’ sỏ’, đảm bảo an ninh 
trật tự nông thôn

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán 
bộ của các xã, thị trấn
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- Phát huy vai trò trách nhiệm của công đồng dân cư, các tố chức chính trị - 
xã hội từ xã, thị trấn xuống thôn bản; coi trọng tính đầu tầu gương mẫu của cán bộ 
đảng viên, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong dân cư.

- Củng cố an ninh, quốc phòng đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội.
5. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn mói
- Tố chức các lợp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách nông thôn 

mới, Ban chỉ đạo NTM các xã và Ban phát triến các thôn nhằm đảm bảo năng lực, 
trình độ của cán bộ chỉ đạo thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.

- Tố chức tham quan, học hỏi các mô hình NTM điển hình, tiêu biếu cho các 
cán bộ và thành viên Ban chỉ đạo, Ban phát triển thôn thực hiện chương trình.

IV. TỎ CHỨC TH ựC HIỆN
1. Văn phòng Điều phối nông thôn mói huyện
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới.
Phối họp với các cơ quan chuyên môn của huyện, BCĐ xây dựng NTM và 

GNBV các xã, thị trấn triển khai xây dựng NTM năm 2020, tham mưu, tổng họp 
báo cáo theo quy định; tố chức rà soát, đánh giá tiêu chí của các xã, ban hành Quyết 
định công nhận tiêu chí của các xã trước ngày 20/12 hàng năm; rà soát, đánh giá, 
trình Chủ tịch ƯBND huyện xem xét ra Quyết định công nhận Thôn nông thôn mới 
và Thôn kiểu mẫu trước ngày 20/11 hàng năm.

2. Các ngành chức năng
Các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và giúp đờ các xã, thị trấn có 

trách nhiệm phôi hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM & GNBV các xã, thị trân; 
Ban quản lý của các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung 
sau: Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây 
dụng kế hoạch cụ thể để thực hiện từng tiêu chí chưa đạt và duy trì, nâng cao chât 
lượng các tiêu chí được công nhận đã đạt; hướng dẫn, tư vấn, đôn đốc các xã triên 
khai, thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây 
dựng NTM & GNBV của Trung ương và của tỉnh; xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã 
được phân công phụ trách, giúp đỡ; định kỳ hằng năm báo cáo kêt quả thực hiện 
công tác giúp đờ xã được phân công phụ trách, giúp đờ về Ban chỉ đạo huyện (qua 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới) trước ngày 25/11 năm kế hoạch.

4. Đề nghị UBMTTQ VN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện tích cực tham gia triến khai và thực 

hiện kế hoạch: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đoàn kết, 
tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động sản xuất, tham gia đóng góp tiền của, 
hiến đất xây dựng NTM; xây dựng các mô hình điếm về phát triên kinh tê - xã hội, 
giữ gìn an ninh trật tự nông thôn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyên đê tuyên 
truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia, nhăm thúc đây thực hiện hiệu quả, 
thắng lợi phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm 
nghèo bền vững” năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020.

5. Ban chỉ đạo xây dựng NTM; UBND các xã, thị trấn
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- Tập trung chỉ đạo, đầu tư nguồn lực hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu sớm 
xây dụng xã đạt chuẩn nông thôn mới: Rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch chi 
tiết, có các giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành 23 tiêu chí và 21 chỉ tiêu xây 
dựng NTM đăng ký năm 2020.

- HĐND xã, thị trấn ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu chi tiết cho từng 
thôn thực hiện xây dựng NTM và GNBV.

- Cấp ủy, chính quyền xã tăng cường công tác chỉ đạo huy động cả hệ thống 
chính trị vào cuộc, phân công trách nhiệm cụ thê cho từng cán bộ, công chức, 
chuyên trách và không chuyên trách, cán bộ thôn bản trong thực hiện xây dựng 
NTM; kịp thời động viên khen thưởng các tô chức, cá nhân có đóng góp lớn và 
thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

- Tăng cường vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa xây dựng NTM, củng 
cố cơ sở hạ tầng nông thôn, cải thiện môi trường, phát triển giáo dục, y tế, tích cực 
thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật 
tự an toàn xã hội gan với xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đe án xây dựng nông thôn mới trong quá 
trình đô thị hóa trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định sổ - 
676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM & GNBV 
huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách giúp đỡ các xã, thị trấn 
tăng cường sâu sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Trên đây là Ke hoạch của ƯBND huyện Mường Khương, về triển khai thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020./.

Nơi nhận:
-  Văn phòng điều phối N T M  tỉnh;
- T T  Huyện ủy, H Đ N D ;
- Lãnh đạo U BN D  huyện;
- Thành viên BCĐ X D N TM  & G N B V ;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, V P Đ P >no

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH

Đinh Trọng Khôi
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Biêu sô 01

J§ Ờ ^ Ị 4  THỰC HIỆN TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH XÂY DỤNG NTM NĂM 2020
285/HK-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Mường Khương)

—  ■ i l r s r  í  t ».'«1? I I  — m r  1 ì ĩ  5  -  ........ ........... ......... —

STT T ê n  xã

C h ỉ  t i ê u  c h í  đ ă n g  k ý  h o à n  t h à n h  t r o n g  n ă m  2 0 2 0

Tổng số 
tiêu chí 
đăng ký 

hoàn 
thành 
trong 

năm 2020

Quy
hoạch

V í /

Giao
thông

Thủy
lọi

Điện
T ruòng 

học

c s  v c
văn
hóa

Cơ sỏ’ 
HTTM 

nông 
thôn

Thông 
tin và 

truyền 
thông

Nhà ỏ' 
dân cu-

Thu
nhập

Hộ
nghèo

Lao 
động có 
việc làm

TỔ
chức
sản
xuất

Giáo 
dục và 
đào tạo

Y tế
Văn
hóa

Môi 
truòìig và 

an toàn 
thục 
phẩm

Hệ thống 
TCchính 
trị và tiếp 
cận pháp 

luật

Ọuốc 
phòng 
và An 
ninh

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 TC16 TC17 TC18 TC19

T ổng cộng: 0 2 0 0 1 4 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 6 0 23

1 Nậm Chảy ĐK20 ĐK20 ĐK.20 ĐK20 ĐK20 ĐK20 ĐK20 ĐK20 8

2 Mường Khương ĐK20 1

3 Tung Trung Phổ ĐK20 1

4 Tả Ngải Chồ DK20 ĐK20 2

5 Pha Lon« ĐK20 1

6 Dìn Ch in ĐK20 1

7 Tả Gia Khâu ĐK20 1

8 Nấm Lư ĐK20 ĐK20 2

9 Lùng Khấu Nhin ĐK20 1

10 Cao Sơn ĐK20 ĐK20 2

11 La Pan Tẩn ĐK20 ĐK20 2

12 Tả Thàng ĐK20 1

Đ K 20  là T iêu chí Đărm ký hoàn thành  trong  năm  2020.



CHI TIẾT DANH M ỤC D ự  ÁN

(Kèm theo Kê

Biếu số: 02

>NG ĐẦU T ư  S Ử  DỤNG VÓN DỤ PH Ò NG  NSTW  ĐÀU T Ư  CH Ư O NG  TRÌNH MTỌG XÂY DỤNG  
NÔNG TH Ô N MỚI NĂM 2020)

/KH-UBND ngày 30  /12/2019 của ủv ban nhân dân huyện Mường Khương)
Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

So’ bộ tống mức đầu tư  công trình

TT Danh mục công trình Quy mô, khối lượng hạng mục
Năm

K C-HT
Cộng

N STW  đầu 
tư C T  

M TQG xây 
dựng NTM

Lồng ghép  
vốn Dự  

phòng CT  
MTQG  

GNIÌV vốn 
30a

Nguồn  
ngân sách  
huyện, xã

Nguồn huy 
động cộng 
đồng thực 

hiện

Ghi chú

TỔNG CỘNG 28.094 17.560 250 334 9.950 35,9km/l 1
ẩ f \  / ị**

UO
53$

A
Đe án hỗ trọ’ thôn, bản của các xã Đ BK K  khu vực biên giói, vùng núi 
xây dựng NTM  và G N BV  giai đoạn 18-20 (QĐ số 1385/Q Đ-TTg ngày 
21/10/2018)

25.424 15.560 250 314 9.300

yr

i
ìiS

I Xã T ả  N gài Chồ 5.100 3.240 60 1.800 «r

1
Đường Máo Chóa Sủ - sần  G iáo Ngài 
(M ốc 161)

M ở mới + rải cấp phối L=3km, 
Bm=3m

19-20 2.650 1.720 30 900
Dự phòng phá đá 600 

triệu

2
Đường Sín Chải - Lao Páo Chải (M ốc 
157)

M ở mới + rải cấp phối L=3km, 
Bm=3m

19-20 2.450 1.520 30 900
Dự phòng phá đá 400 

triệu

II Xã Tung Trung Phố 4.450 2.740 60 1.650

1 Đường Páo Tủng - Văng Leng
Mỏ' rộng + rải cấp phổi L=3km, 

Bm=3m
19-20 2.250 1.370 30 850

Dự phòng phá đá 300 
triệu

2 Đường Nàn Tiểu Hồ xã T ung Trung Phố
Mở rộng + rải cấp phổi L=3km, 

Bm=3m
19-20 2.200 1.370 30 800

Dự phòng phá đá 300 
triệu

IU Xã N ậm  C hảy 5.015 2.850 250 65 1.850

1 Đường thôn Cốc Ngù xã N ậm  Chảy
M ở mới + rải cấp phối L=4km, 

Bm=3m
19-20 2.940 1.650 250 40 1.000

Dự phòng phá đá 400 
triệu



Sơ bộ tổng mức đầu tư  công trình

TT Danh mục công trình Quy mô, khối lưọìig hạng mục
Năm

KC-HT
Cộng

NSTW  đầu 
tu CT  

M TQG xây 
dựng NTM

Lồng ghcp  
vốn Dự 

phòng CT 
M TQG  

G NBV vốn  
30a

Nguồn  
n«ân sách  
huyện, xã

Nguồn huy 
động cộng 
đồng thực 

hiện

Ghi chú

2 Đ ường thôn Lùng Phin A xã Nậm  Chảy
M ở mới + rải cấp phối L=2,5km, 

Bm=3m
19-20 2.075 1.200 25 850

Dự phòng phá đá 250 
triệu

IV Xã Dìn Chin 4.829 2.870 59 1.900

1
Đ ường Mào Sao Chải - Lũng Pâu, xã Dìn 
Chin

Mở mới + rải cấp phối L=2,9km, 
Bm=3m

19-20 2.459 1.430 29 1.000
Dự phòng phá đá 300 

triệu

2
Đường Cùng Lũng - Sín Chải A, xã Dìn 
Chín

M ở mới + rải cấp phối L=3km, 
Bm=3m

19-20 2.370 1.440 30 900
Dự phòng ịSh«̂  đá 300 

trii %

V X ã T ả  G ia K hâu 6.030 3.860 70 2.100

1
Đ ường Lao Chải - Sín Chải A, xã Tả Gia 
Khâu

M ở mới + cấp phối L=4 km, 
Bm=3m

19-20 3.360 2.120 40 1.200
Dự phòng. phỉfđả 600 
triệu, g iảnvm $ mô từ 

4,5km xiíỗng 4km

2
Đ ường giao thông thôn Vũ Sã- M ốc 170, 
xã Tả Gia Khâu

M ở mới + cấp phối L=3km, 
Bm=3m

19-20 2.670 1.740 30 900
Dự phòng phá đá 600 

triệu

B
Đ ề án "Thí điềm phát triển KT - XH, củng cố QP - AN, gắn vói XD các 
xã biên giói Việt - Trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020"

2.670 2.000 - 20 650

I Xã Ban Lầu 2.670 2.000 20 650

1 Đ ường Pạc Po - Nam G iang xã Bản Lầu
M ở mới + rải cấp phổi L=4,5km, 

Bm=3m
19-20 2.670 2.000 20 650

Dự phòng phá đá 200 
triệu + Tăng chiều dài 
từ 2,5km lên 4,5km.
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