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KẾ HOẠCH 
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Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26.7.2021 của Ban Thường vụ tỉnh 

ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; 

Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Đề án xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 

2025; Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về tổ chức 

thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 

về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh 

ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; 

quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 

2025; Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc 

phân công nhiệm vụ phụ trách triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về 

huyện nông thôn mới; quy định thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông 

thôn mới, trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

1897/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí Bản, 

Tiểu khu nông thôn mới, Quy định Bản, Tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Kế hoạch số 78-KH/HU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ huyện 

ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh 

ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. 

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu  

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây 

dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm 

môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc 

văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

- Toàn huyện đạt 148 tiêu chí, bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã;  

- Tập trung chỉ đạo xây dựng xã Chiềng Khoang và xã Chiềng Bằng 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. 
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- Xã Mường Chiên hoàn thành và duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới theo 

bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

- Xã Pá Ma Pha Khinh, Chiềng Ơn, Mường Giôn phấn đấu đạt từ 15 tiêu 

chí trở lên theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

- Xã Chiềng Khay, Cà Nàng, Mường Sại, Nặm Ét phấn đấu đạt trên 10 

tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

- Triển khai xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới đối với các bản trên 

địa bàn các xã, phấn đấu mỗi xã có từ 1 đến 2 bản đạt chuẩn bản nông thôn mới.  

2. Yêu cầu 

- Các phòng, ban, đơn vị chuyên môn được giao phụ trách các tiêu chí, chỉ 

tiêu chủ động phối hợp với các tổ chức, chính trị - xã hội huyện hướng dẫn các 

xã, bản triển khai thực hiện. 

- Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để phát 

triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện hoàn thành các 

tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông 

thôn mới kiểu mẫu; xây dựng bản, tiểu khu nông thôn mới; bản, tiểu khu nông thôn 

mới kiểu mẫu. Ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn cho các bản, tiểu khu nông thôn 

mới; bản, tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu đăng ký hoàn thành năm 2023. 

- Triển khai thực hiện hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn 

và các công trình xây dựng cơ bản, các nội dung khác đảm bảo theo quy định tại 

Nghị quyết 44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

- Gắn kết quả xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của người đứng đầu 

chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội phải chủ động xây dựng chương 

trình, kế hoạch cụ thể và triển khai, thực hiện đạt mục tiêu của chương trình xây 

dựng NTM gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Chiềng 

Khoang và Chiềng Bằng) 

1.1. Quy hoạch 

Công bố quy hoạch chung và tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch 

đối với xã Chiềng Bằng, triển khai xây dựng Quy hoạch chi tiết khu trung tâm 

xã hoặc điểm dân cư nông thôn đối với xã Chiềng Bằng. Lập đồ án quy hoạch 

chung và quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã hoặc điểm dân cư nông thôn đối 

vớ xã Chiềng Khoang. Phấn đấu hoàn thành và đạt tiêu chí Quy hoạch trước 

30/6/2022. 

1.2. Hạ tầng kinh tế - xã hội 
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- Tiếp tục đầu từ hoàn thiện hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, phù hợp với 

quy hoạch và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đảm bảo các yêu cầu về 

phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm đáp ứng yêu cầu 

phát triển sản xuất và đời sống của người dân. 

- Thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì nâng cấp đảm bảo hiệu quả 

sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư. 

+ Tiêu chí số 02 về giao thông: Tiếp tục thực hiện làm đường giao thông 

nông thôn; đường trục bản; đường ngó xom; đường trục chính nội đồng, nâng 

cao tỷ lệ được cứng hóa bằng bê tông xi măng đảm bảo đi lại thuận tiện quanh 

năm. Thực hiện lắp đặt biển báo, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh dọc các trục 

đường giao thông tại các khu dân cư đảm báo sáng – xanh – sạch – đẹp. 

+ Tiêu chí số 03 về thủy lợi: Xây dựng mới và sửa chữa các công trình 

thủy lợi, hệ thống kênh mương nhằm nâng cao tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp 

được tưới và tiêu nước chủ động. 

+ Tiêu chí số 04 về điện: Đề xuất xây dựng các trạm hạ thế điện đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu điện cho các khu sản xuất, chăn nuôi, tiêu thủ công nghiệp, khu 

nuôi trồng thủy sản tập trung. Đầu tư cấp điện sinh hoạt cho các hộ đang sử 

dụng điện không an toàn hoặc không có điện 

+ Tiêu chí số 05 về Giáo dục: Đầu tư bổ sung, sửa chữa nâng cấp các 

công trình cơ sở vật chất trường lớp học, đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về cơ sở 

vật chất mức độ 1 và mỗi xã có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật 

chất mức độ 2. 

+ Tiêu chí số 06 Văn hóa: Đầu tư xây dựng các công trình nhà văn hóa 

bản đối với các bản chưa có nhà văn hóa; nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa 

xã, bản đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; mua sắm bổ sung các thiết chế văn 

hóa cho các nhà văn hóa; triển khai lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời tại 

các điểm công cộng. Đầu tư xây dựng các công trình sân thể thao trung tâm xã 

đảm bảo đạt chuẩn về quy mô theo quy định. 

+ Tiêu chí số 07 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đầu tư xây 

dựng mới chợ trung tâm xã Chiềng Bằng; sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các hạng 

mục chợ trung tâm xã Chiềng Khoang đảm bảo đạt chuẩn chợ thí điểm chợ kinh 

doanh thực phẩm. 

+ Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông: Đầu tư bổ sung hệ thống 

máy tính kết nối mạng internet tại các điểm phục vụ bưu chính xã đảm bảo đáp 

ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. 

+ Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư: Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân 

tu sửa, chỉnh trang nhà ở đảm bảo sạch, đẹp, an toàn, nâng cao tỷ lệ hộ có nhà ở 

kiên cố. 

1.3. Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân 
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- Thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa 

chủ lực; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của xã gắn với cơ cấu lại 

sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

- Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thực hiện liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm và gắn với phát triển du lịch, dịch vụ,…, của địa phương và 

thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu 

quản theo Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất 

theo hướng hữu cơ; xây mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi 

giá trị bền vững. 

- Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thông qua các 

mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất. Phát triển 

sản xuất hiệu quả nâng cao thu nhập cho người dân, giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, 

tiến đến xóa hộ nghèo trên địa bàn xã. 

+ Tiêu chí số 10 về thu nhập: Triển khai tập huấn, hướng dẫn cách thu 

thập thông tin, tính toán thu nhập bình quân đầu người của xã, đảm bảo kết quả 

điều tra, thống kê tính thu nhập đầy đủ, chính xác đúng theo quy định. 

+ Tiêu chí số 11 về hộ nghèo: Duy trì đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo đối với 

xã Chiềng Bằng; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xã Chiềng Khoang thêm 3,4%, 

tương đương giảm thêm 57 hộ. 

+ Tiêu chí số 12 về lao động: Thực hiện công tác đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm cho lao động nông thôn, triển khai đào tạo trình độ sơ cấp nghề 

trở lên cho 340 lao động trên địa bàn xã Chiềng Khoang. 

+ Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế: Đào tạo tập 

huấn nâng cao năng lực cho các thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc các hợp 

tác xã; hướng dẫn quy trình sản xuất kinh doanh; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm và kết nối thị trường; hỗ trợ vốn vay ưu đãi ... nhằm nâng cao năng lực và 

hiệu quả hoạt động của các HTX. Triển khai xây dựng sản phẩm OCOP đối với 

sản phẩm Cá cất đông của HTX An Bình và Sản phẩm gạo Nếp tan của HTX Tú 

Châu; triển khai ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc và 

cấp mã số vùng trồng đối với các sản phẩm chủ lực của xã 

1.4. Y tế - Tiếp cận pháp luật – Hành chính công 

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hưởng thụ các 

dịch vụ y tế ban đầu cho người dân; thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các bệnh 

truyền nhiễm và bệnh gây dịch; nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã, 

tăng cường công tác quản lý, theo dõi sức khỏe cho dân số thường trú trên địa bàn, 

tuyên truyền, vận động hầu hết người dân trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế,  

- Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch các thủ 

tục hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo 
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đúng quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; xây 

dựng các dịch vụ công trực tuyến đạt chuẩn dịch vụ công toàn trình. 

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở; triển khai rà soát các 

đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý, thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân 

khi có yêu cầu. 

+ Tiêu chí số 14 về Y tế: Duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, tuyên 

truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, triển khai thực hiện sổ khám 

chữa bệnh điện tử và ứng dụng khám chữa bệnh từ xã 

+ Tiêu chí số 15 về hành chính công: Triển khai xây dựng các dịch vụ 

công trực tuyến đạt dịch vu công toàn trình. 

+ Tiêu chí số 16 về tiếp cận pháp luật: Rà soát các đối tượng thuộc diện 

trợ giúp pháp lý, thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân khi có yêu cầu 

1.5. Cảnh quan - Môi trường 

* Tiêu chí số 17 về Môi trường 

- Xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và 

giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương, dân tộc. 

- Thực hiện công tác phân loại rác thải tại nguồn; thu gom và xử lý chất 

thải rắn, rác thải sinh hoạt; thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng; xây dựng mô hình bảo vệ môi trường thu hút đông đảo 

cộng đồng dân cư tham gia và hoạt động thường xuyên, hiệu quả. 

- Thực hiện tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường trong sản 

xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn xã. 

- Xây dựng, thực hiện hiệu quả các giải pháp, phương án cụ thể về bảo vệ 

môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Triển khai trồng cây xanh tại các khu vực công cộng (công viên; vườn 

hoa; sân chơi...) 

* Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống 

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sinh hoạt tập trung trên 

địa bàn xã, bảo đảm cho mọi người dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định; thực hiện bàn giao các công trình 

nước sinh hoạt tập trung cho các tổ chức quản lý, khai thác đảm bảo hiệu quả và 

bền vững. 

- Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và cấp giấy chứng nhận an 

toàn thực phẩm cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.  

- Tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. 

1.6. Quốc phòng và an ninh 
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- Xây dựng cơ sở xã vững mạnh toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc 

phòng an ninh, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc; thành lập các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự 

hoạt động hiệu quả. 

- An ninh trật tự được bảo đảm, nhân dân tích cực tích cực tham gia 

phong trào toàn dân tham gia bảo đảm an ninh tổ quốc; có các mô hình tự quản, 

liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Bảo đảm 

không để khiếu kiện đông người trái pháp lật; không có công dân thường trú ở 

xã phạm tội nghiêm trọng; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm hàng năm. 

- Triển khai xây dựng các mô hình camera an ninh 

2. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và duy trì xã đạt chuẩn 

nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

2.1. Quy hoạch 

Thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn các xã phù hợp Quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của 

huyện, ban hành quy chế quản lý quy hoạch, công bố công khai quy hoạch và tổ 

chức thực hiện quy hoạch. 

2.2. Phát triển Hạ tầng kinh tế - xã hội 

Tập trung các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng kinh 

tế - xã hội nông thôn theo chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

- Giao thông: Tiếp tục triển khai xây dựng các tuyến đường xã, đường bản 

liên bản đã được phê duyệt; thực hiện cứng hóa đường ngõ xóm, đường trục chính 

nội đồng theo Nghị quyết 44 của HĐND tỉnh. Hỗ trợ kịp thời xi măng để thực 

hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 44 của HĐND 

tỉnh, ưu tiên hỗ trợ cho xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu hoàn 

thành duy trì đạt chuẩn trong năm 2023.  

- Thủy lợi: Tiếp tục thực hiện công trình thủy lợi đã được phê duyệt, 

duy trì công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi hiện 

có trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên nạo vét, 

khơi thông dòng chảy các công trình thủy lợi, đảm bảo cung cấp nước tưới 

phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tại. 

- Điện: Phối hợp triển khai đầu từ cung cấp điện an toàn cho các hộ 

chưa có điện hoặc sử dụng điện không an toàn. 

- Trường học: Đầu tư bổ sung các hạng mục công trình cơ sở vật chất 

trường học đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất mức độ 1; phấn đấu có 

xã Mường Sại và Nặm Ét đạt tiêu chí số 5 về trường học. 

- Cơ sở vật chất văn hóa: Tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công 

trình nhà văn hóa và trang thiết bị văn hóa cho các bản chưa có nhà văn hóa. Mua sắm 

bổ sung các thiết chế văn hóa cho các nhà văn hóa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. 



7 

 

- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đầu tư xây dựng hoàn thiện 

các công trình chợ nông thôn; hoàn thiện các thủ tục về đăng ký kinh 

doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với các cửa hàng tiện lợi, cửa 

hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các xã; 

- Thông tin và truyền thông: Tiếp tục đầu tư hệ thống thông tin 

truyền thông trên địa bàn các xã (chuyển đổi hệ thống loa truyền thanh 

không dây FM sang hệ thống loa thông minh). 

- Nhà ở dân cư: Tuyên truyền, vận động người dân sửa chữa, chỉnh 

trang nhà ở đảm bảo sạch, đẹp và an toàn, nâng cao tỷ lệ hộ có nhà ở kiến cố. 

2.3. Về kinh tế và tổ chức sản xuất 

- Thu nhập: Triển khai tập huấn, hướng dẫn cách thu thập thông tin, tính 

toán thu nhập bình quân đầu người của xã, đảm bảo kết quả điều tra, thống kê 

tính thu nhập đầy đủ, chính xác đúng theo quy định. Phấn đấu các xã đã được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới duy trì đạt chuẩn tiêu chí thu nhập. 

- Nghèo đa chiều: Tăng cường thực hiện các giải pháp giảm nghèo, 

phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) toàn 

huyện năm 2023 giảm xuống dưới 8%. 

- Lao động: Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa 

bàn các xã (xã Pá Ma Pha Khinh 70 lao động; xã Chiềng Khay 235 lao 

động; Xã Mường Sại 80 lao động) phấn đấu hoàn thành và đạt chuẩn tiêu 

chí Lao động trong năm 2023.  

- Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn: Triển khai thực hiện 

kiểm tra, rà soát, đánh giá hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn; tăng cường 

tyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã  trên địa bàn xã hoạt động 

theo quy định của pháp luật, tích cực tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 

nông thôn, liên kết tiêu thụ sản phẩm có thế mạnh của địa phương; tổ chức lại mô 

hình hoạt động hoặc giải thể (đối với các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả theo 

quy định của Luật Hợp tác xã). Triển khai các dự án liên kết sản xuất theo chuối 

giá trị, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trương của từng xã. 

2.4. Văn hoá - Xã hội - Môi trường 

- Giáo dục và đào tạo:  

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn giáo dục đào tạo 

với phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thực hiện xã hội hoá giáo dục, lồng 

ghép các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp 

trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo phù 

hợp với lộ trình xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

+ Duy trì xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục xóa mù chữ và chống tái mù chữ; đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

tiểu học và  trung học cơ sở. 



8 

 

- Y tế: Đầu tư xây dựng và hoàn thiện các công trình Trạm Y tế xã, nâng 

cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy 

dinh dưỡng thể thấp còi; duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế. 

- Văn hóa: Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa. Duy trì 

100% số bản được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 

- Môi trường và an toàn thực phẩm:  

+ Xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và 

giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương, dân tộc. 

+ Thực hiện công tác phân loại rác thải tại nguồn; thu gom và xử lý chất 

thải rắn, rác thải sinh hoạt; thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng; xây dựng mô hình bảo vệ môi trường thu hút đông đảo 

cộng đồng dân cư tham gia và hoạt động thường xuyên, hiệu quả. 

+ Đầu tư sửa chữa các công trình nước sinh hoạt tập trung; tuyên truyền, 

vận động người dân mua máy lọc nước hộ gia đình, phấn đấu tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch đạt trên 30%. 

- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Tăng cường công tác đào tạo và 

bố trí cán bộ đảm bảo đạt chuẩn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên tổ 

chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Quốc phòng và an ninh: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân 

cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh 

trật tự”; phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn. Phấn đấu duy trì các xã 

đạt tiêu chí số về quốc phòng và an ninh. 

3. Xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới 

- Triển khai rà soát, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng bản đạt chuẩn 

nông thôn mới theo bộ tiêu chí bản nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ban 

hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh. 

- Triển khai xây dựng Bản nông thôn mới, phấn đấu mỗi xã có từ 1 - 2 

bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. 

4. Thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới 

- Tiêu chí số 1- Quy hoạch: 

+ Triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy định của Pháp 

luật về quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt. 

+ Đề xuất đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng tuyến 

công trình giao thông từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến 

xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và công trình giao thông từ bản Pho 

Pha xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai đến bản Pho Pha, xã Nậm Hăn, huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai Châu 
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 - Tiêu chí số 2 - Giao thông 

 + Phối hợp triển khai thực hiện nâng cấp, sửa chữa các dự án đường tỉnh, 

đường huyện trên địa bàn: Đường vào xã Pá Ma Pha Khinh – Mường Chiên – 

Cà Nàng; Đường liên huyện Quỳnh Nhai – Mường La; Mường Giôn – Lả Giôn; 

Đường từ TL 116 vào xã Mường Sại; Đường từ TL 116 vào xã Nặm Ét đến bản 

Tốm, bản Hào.. 

 + Triển khai trông cây xanh dọc các tuyến đường giao thông trên địa bàn 

huyện, đảm bảo tỷ lệ đường giao thông được trồng cây xanh đạt trên 50%. 

 - Tiêu chí số 3 - Thủy lợi: Kiệm toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn huyện; xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên 

tai, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức diễn 

tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2023. 

 - Tiêu chí số 4 - Điện: Phối hợp triển khai các dự án điện trên địa bàn 

huyện đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và 

sinh hoạt của người dân. 

 - Tiêu chí số 5 - Y tế - Văn hóa – Giáo dục 

 + Y tế: Hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất đảm bảo Trung tâm y tế 

huyện đạt chuẩn theo quy định. 

 + Văn hóa: Đầu tư bổ sung các hạng mục công trình thể thao (nhà thi đấu 

thể thao hoặc bể bơi); sửa chữa Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện; sửa 

chữa sân vận động huyện đảm bảo đạt chuẩn theo quy định 

 + Giáo dục: Phối hợp triển khai dự án trường THPT Mường Giôn; duy trì 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường THPT Quỳnh Nhai và Trường THCS-THPT 

dân tộc nội trú; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện. 

- Tiêu chí số 6 - Kinh tế 

+ Triển khai xây dựng các hạng mục công trình ngoài hàng rào đối với 

cụm công nghiệp Quỳnh Nhai và cụm công nghiệp Mường Giàng; thực hiện 

khảo sát, đề xuất quy hoạch bổ sung cụm công nghiệp tại xã Chiềng Bằng. 

+ Sửa chữa chợ trung tâm huyện đảm bảo đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm. 

+ Tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất theo 

chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm đối với sản 

phẩm Cá Sồng Đà Sơn La. 

- Tiêu chí số 7 - Môi trường 

+ Đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải đảm bảo yêu cầu về BVMT, tuân 

thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam về bãi chôn lấp CTR; nước thải từ 

bãi chôn lấp phải đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi 

chôn lấp (QCVN 25:2009/BTNMT); Đầu tư lò đốt CTR sinh hoạt tuân thủ quy 



10 

 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt CTR sinh hoạt (QCVN 61- MT:2016/BTNMT), 

đảm bảo tỷ lệ rác được đốt > 50% tổng khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trên 

địa bàn (>5tấn/ngày), được đánh giá ĐTM theo quy định. Xây dựng, ban hành 

Quyết định phê duyệt Đề án/kế hoạch quản lý CTR trên địa bàn huyện. 

+ Đầu tư  công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất từ 

200m3/ngày đêm trở lên; Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án/kế hoạch quản 

lý chất nước thải trên địa bàn huyện. 

+ Xây dựng mô 01 mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông 

nghiệp quy mô cấp xã trên địa bàn xã Chiềng Khoang. 

+ Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại chất thải tại 

nguồn, thực hiện thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa. 

- Tiêu chí số 8 - Chất lượng môi trường sống 

+ Sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn 

huyện, nâng cao tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn nước sạch; lập 

hồ sơ bàn giao các công trình nước sinh hoạt tập trung cho các tổ chức quản lý, 

khai thác đảm bảo hiệu quả và bền vững. 

+ Thực hiện chỉnh trang các khu trung tâm xã, xây dựng cảnh quan môi 

trường sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn. 

- Tiêu chí số 9 - An ninh trật tự - Hành chính công 

+ Xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các ngành đoàn thể trong sạch, 

vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng 

cao nhận thức cho người dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, đấu tranh 

phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục triển khai nhân rộng và 

hoàn thiện hồ sơ công nhận mô hình Camera an ninh (vận động các hộ gia đình 

lắp đặt  ký cam kết tham mô hình camera an ninh phục vụ công tác ANTT); phấn 

đâu kéo giảm 05 % số vụ phạm tội về TTXH; Tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, 

cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; củng cố, duy trì, nâng cao hiệu 

quả hoạt động các mô hình đảm bảo ANTT tại cơ sở. 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng 

viên và nhân dân thực hiện tốt nguyên tắc: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ 

của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp ủy đảng, chính quyền đóng 

vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch và tổ 

chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội vận động mọi 

tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, có 

trách nhiệm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

2. Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn; 

xóa đói, giảm nghèo gắn với việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông 
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nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản 

xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thực hiện 

sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng. 

 3. Tập trung tối đa mọi nguồn lực và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn 

của các Chương trình mục tiêu quốc gia khác, các chương trình, dự án hỗ trợ có 

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

nông nghiệp và nông thôn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.  

4. Xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia xây 

dựng đời sống văn hóa, thể thao góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và 

tham gia các hoạt động thể thao của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui 

chơi, giải trí cho trẻ em. Xây dựng các các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao 

quần chúng; hướng dẫn xây dựng hương ước, xây dựng nếp sống văn minh, phát 

huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình tổ, 

nhóm dân cư tự quản làm vệ sinh môi trường sống tại thôn, bản nhằm khắc 

phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường sống tại khu vực nông thôn; các cơ 

sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức trồng cây xanh tại các tuyến đường tỉnh lộ, 

đường liên xã, liên bản và đường nội bản; tổ chức thu gom chất thải, rác thải, thu 

gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật. 

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu 

quả chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh các 

công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tăng nhanh lực lượng lao 

động qua đào tạo. 

7. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh cho nhân 

dân; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình, chống 

suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ 

xã; tiếp tục nâng cấp và xây mới các trạm y tế xã đạt chuẩn. 

8. Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Chính 

quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và 

nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả 

năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ xã đạt chuẩn, có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. 

Nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại địa bàn xã trên cơ sở 

phân công, phân nhiệm về thực hiện các chỉ tiêu trong từng tiêu chí cụ thể tại cơ 

sở, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên. 

9. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở 

khu vực nông thôn. Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình, làm tốt công tác phòng 

chống tội phạm, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, 

bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn nông thôn không để xảy trọng án, 
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tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao tính tự quản, tự bảo vệ của cộng đồng dân cư. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới 

nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 

2021 - 2025; Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Bộ tiêu chí Bản, Tiểu khu nông thôn mới; Quy định Bản, Tiểu khu 

nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025, các văn bản hướng dẫn 

của các sở, ngành; các cơ quan, phòng ban, đơn vị, UBND các xã tập trung triển 

khai thực hiện đảm bảo hiệu quả theo hướng dẫn và kế hoạch, cụ thể:    

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai 

nhiệm vụ được phân công; phối hợp với các đơn vị, UBND các xã tập trung chỉ 

đạo triển khai phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hướng dẫn thực hiện tiêu 

chí, chỉ tiêu đối với xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, bản nông thôn mới theo lĩnh vực phân công. 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định, công nhận 

Bản nông thôn mới theo quy định. 

-Tổng hợp, báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện để Ban Chỉ đạo huyện kịp thời chỉ đạo, giải quyết. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất bố trí 

nguồn ngân sách, thực hiện lồng ghép các nguồn lực đảm bảo nguồn kinh phí để 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và 

giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã phấn đấu 

xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bản  nông thôn mới theo lĩnh 

vực phụ trách. 

3. Phòng kinh tế và Hạ tầng 

Tham mưu, đề xuất các giải pháp và nhu cầu đầu tư phát triển xây dựng 

cơ sở hạ tầng, điện, hệ thống đường giao thông nông thôn; triển khai thực hiện 

công tác quản lý quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới phù hợp với điều kiện thực tế của các xã; quản lý chất lượng các công trình 

xây dựng. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã phấn đấu xây dựng 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bản nông thôn mới theo lĩnh vực phụ 

trách. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu cho UBND huyện trong công tác quản lý quy hoạch sử dụng 

đất cấp xã theo quy định; xây dựng kế hoạch về bảo vệ môi trường...; Hướng 
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dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, bản nông thôn mới theo lĩnh vực phụ trách. 

5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

Tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, 

công tác lao động việc làm, công tác đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo 

lưc...; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã phấn đấu xây dựng nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bản nông thôn mới theo lĩnh vực phụ trách. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu cho UBND huyện triển khai nhiêm vụ củng cố hệ thống 

trường lớp học, công tác giáo dục và đào tạo. Triển khai hướng dẫn thực hiện 

tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, bản nông thôn mới theo lĩnh vực phụ trách. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu cho UBND huyện triển khai nhiệm vụ phát triển về văn hóa, 

thông tin và truyền thông. Triển khai thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã phấn 

đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bản nông thôn mới theo 

lĩnh vực phụ trách. 

8. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa, Bảo hiểm xã 

hội huyện tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn rà soát, hướng dẫn thực hiện 

tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, bản nông thôn mới theo lĩnh vực phụ trách. 

9. Phòng Nội vụ: Tham mưu cho UBND huyên thực hiện nhiệm vụ 

công tác về đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức xã phấn đấu đạt chuẩn theo 

quy định của Bội Nội vụ. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã 

phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bản nông thôn 

mới theo lĩnh vực phụ trách. 

10. Phòng Tư pháp: Tham mưu triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Hướng dẫn 

thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, bản nông thôn mới theo lĩnh vực phụ trách. 

11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tham mưu triển khai kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tổ chức xây dựng, huấn 

luyện dân quân tự vệ. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã phấn 

đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bản nông thôn mới  

theo lĩnh vực phụ trách. 

12. Công an huyện: Tham mưu triển khai kế hoạch về an ninh, trật tự xã 

hội; triển khai rà soát, hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã phấn đấu 
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xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bản nông thôn mới theo lĩnh 

vực phụ trách.  

13. Chi cục Thống kê huyện: Xây dựng kế hoạch và triển khai hướng 

dẫn quy trình thu nhập; tổng hợp, tính toán và hướng dẫn thực hiện tiêu chí về 

Thu nhập đối với xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 

theo lĩnh vực phụ trách.  

14. Trung tâm Truyền thông Văn hóa: Tham mưu xây dựng chuyên 

mục, tin bài tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình xây dựng 

nông thôn mới trên sóng truyền thanh - truyền hình; thường xuyên cập nhật đưa 

tin biểu dương các xã thực hiện tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả về xây dựng 

nông thôn mới để nhân dân biết, thực hiện.    

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn 

thể trong hệ thống chính trị huyện 

- Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam huyện: Chỉ đạo công tác tuyên 

truyền thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm 

tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để nhân dân tích cực hưởng ứng 

tham gia thực hiện các nội dung của kế hoạch, đồng thời phát huy tốt vai trò 

trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn cứu 

trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để xây dựng nông thôn mới (nếu có). 

- Hội Nông dân huyện: Tuyên tuyền, vận động hội viên và nông dân tích 

cực lao động, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; sửa sang nhà cửa, cải tạo 

vườn tạp để nâng cao chất lượng cuộc sống nông thôn. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Tuyên truyền, vận động hội viên và các 

hộ gia đình giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên nhà ở, thu gom 

rác thải, di rời khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, nhằm đảm 

bảo an toàn vệ sinh môi trường nông thôn. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tuyên truyền, vận động, phối hợp tham gia 

thực hiện các hoạt động xóa nhà tạm, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; chỉnh trang hàng 

rào, khuôn viên nhà ở dân cư, giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

16. Ủy ban nhân dân các xã 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn mới để 

người dân hiểu rõ và đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, tập trung chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã, trọng tâm: (1) Xây dựng các bản đạt chuẩn nông thôn mới, 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện công nhận năm 2023; (2) Tập trung thực 

hiện các tiêu chí đăng ký thực hiện năm 2023 và hoàn thiện các tiêu chí bị giảm 

theo bộ tiêu chí mới qua rà soát; (3) Huy động các nguồn lực từ người dân kết 
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hợp nguồn kinh phí hỗ trợ từ các chương trình, ngân sách, vốn tín dụng và các 

khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân, trong đó tập trung chỉ 

đạo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, vệ sinh môi trường 

nông thôn, xóa nhà tạm, tham gia mua bảo hiểm y tế,... nhằm bảo đảm tiến độ 

theo kế hoạch. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo huyện 

các chương trình mục tiêu huyện theo quy chế (Qua Phòng Nông nghiệp & 

PTNT cơ quan thường trực tổng hợp).  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan ; Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc triển khai 

thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);  

- TT Huyện uỷ (b/c);                                      

- TT HĐND huyện (b/c);                

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, NN(Hà); 45b.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cầm Văn Huy 
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