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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  

6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 

I. Tình hình thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Trong năm 2021, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, cơ quan thường trực 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) 

chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với một số nội 

dung như sau: 

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tại Kế 

hoạch số 05/KH-UBND, ngày 12/01/2021. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2021 (tại Công văn số 885/UBND-KT ngày 09/3/2021) và tiếp tục thực hiện và 

đánh giá kết quả thực hiên xây dựng nông thôn mới năm 2021 (tại Công văn số 

898/UBND-KT ngày 09/3/2021). Cho phép tiếp tục duy trì hoạt động của hệ 

thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021 (tại Công văn số 

1356/UBND-KT ngày 02/4/2021). 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các kế hoạch cụ thể để triển khai 

thực hiện Chương trình MTQG XDNTM năm 2021. Trong đó, có sự phân công 

trách nhiệm các sở, ngành và địa phương; tập trung chỉ đạo thực hiện các xã 

phấn đấu đạt chuẩn năm 2020, xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới, cụ thể: 

+ Kế hoạch số 10/KH-SNN, ngày 21/01/2021 thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 

+ Kế hoạch số 22/KH-SNN, ngày 03/02/2021 về thông tin tuyên truyền 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; 

+ Kế hoạch số 23/KH-SNN, ngày 03/02/2021 kiểm tra giám sát tình hình 

thực hện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh; 

 + Kế hoạch số 46/KH-SNN ngày 31/3/2021 thẩm định xã Xuân Sơn Nam, 

huyện Đồng Xuân đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; 

+ Kế hoạch số 47/KH-SNN ngày 31/3/2021 thẩm định xã đề nghị xét 

công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020 thuộc huyện Sơn Hòa và thị xã Sông Cầu. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ các xã đăng ký phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các khu dân cư NTM kiểu mẫu 

và vườn mẫu NTM đăng ký đạt chuẩn năm 2021. Các Sở, ngành, địa phương 
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quan tâm, ưu tiên tập trung nguồn lực, thúc đẩy hoàn thành các nội dung chưa 

đạt để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1.Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

Kết quả thực hiện tính đến tháng 5/2021: 

- Tổng số xã thực hiện xây dựng nông thôn mới: 83 xã. 

- Bình quân số tiêu chí đạt trên 01 xã: 17,22 tiêu chí/xã. 

- Số xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 55 xã (trong đó, xã Xuân 

Cảnh được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 

817/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, xã 

Xuân Cảnh và xã Xuân Hòa thuộc thị xã Sông Cầu được sáp nhập thành xã 

Xuân Cảnh. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã  Sông Cầu đã rà soát 

lại mức độ đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới của xã Xuân Cảnh 

hiện đạt 16/19 tiêu chí). 

- Số xã còn lại đạt 19 tiêu chí: 03 xã. 

- Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 09 xã. 

- Số xã đạt từ từ 10 - 14 tiêu chí: 13 xã. 

- Số xã đạt 08- 09 tiêu chí: 03 xã. 

(chi tiết phụ lục 01 đính kèm) 

2.2. Các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 -2021 

 - Xã Xuân Bình, Xuân Phương, thị xã Sông Cầu và Sơn Long – Sơn Hòa: 

đạt 19/19 tiêu chí. Văn phòng Điều phối tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ trình 

UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

-  Xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa: đạt 18/19 tiêu chí, còn 01 tiêu chí số 5 về 

trường học chưa đạt. 

- Xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh: đạt 17/19 tiêu chí, còn 02 tiêu chí 

chưa đạt gồm: tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 17 về môi trường và an 

toàn thực phẩm. 

-  Xã An Hòa Hải, huyện Tuy An: đạt 16/19 tiêu chí. Trong đó 03 tiêu chí 

chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 về trường học, số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 17 

về môi trường và an toàn thực phẩm.  

- Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An: đạt 15/19 tiêu chí, còn 04 tiêu chí 

chưa đạt gồm: tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu 

chí số 14 về giáo dục, tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh. 

- Xã An Hiệp, huyện Tuy An: đạt 16/19 tiêu chí, trong có 03 tiêu chí chưa 

đạt gồm: Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 

17 về môi trường. 
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- Xã An Lĩnh, huyện Tuy An: đạt 16/19 tiêu chí, trong có 03 tiêu chí chưa 

đạt gồm: Tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 

13 về tổ chức sản xuất. 

- Xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu: đạt 15/19 tiêu chí, trong đó, 04 tiêu chí 

chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 8 về thông tin và truyền 

thông, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 17 về môi trường. 

- Xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu: đạt 11/19 tiêu chí, trong đó, 08 tiêu chí 

chưa đạt gồm: Tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn 

hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 9 về nhà ở 

dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 13 về 

tổ chức sản xuất và tiêu chí số 17 về môi trường. 

2.3. Kết quả thực hiện xã NTM nâng cao 

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 05 xã (gồm: 

xã Hòa Quang Bắc, Hòa Thắng, Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa; xã Hòa 

Đồng, huyện Tây Hòa và xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa). 

- Kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao như sau: 

+ Xã Xuân Sơn Nam – Đồng Xuân đạt 15/15 tiêu chí, Văn phòng Điều 

phối tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao. 

+ Xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa: đạt 13/15 tiêu chí, 02 tiêu chí chưa 

đạt gồm: tiêu chí số 3 về trường học và tiêu chí số 12 về văn hóa. 

+ Xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa: đạt 10/15 tiêu chí, 05 tiêu chí chưa 

đạt gồm: tiêu chí số 1 về giao thông, tiêu chí số 2 về điện, tiêu chí số 3 về trường 

học, tiêu chí số 6 về phát triển sản xuất và tiêu chí số 10 về giáo dục và đào tạo. 

+ Xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu: đạt 09/15 tiêu chí, 06 tiêu chí chưa đạt 

gồm: tiêu chí số 1 về giao thông, tiêu chí số 3 về trường học, tiêu chí số 5 về thu 

nhập, tiêu chí số 9 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 11 về y tế và tiêu chí số 13 về 

môi trường và an toàn thực phẩm. 

+ Xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh: đạt 14/15 tiêu chí, còn tiêu chí số 

15 về quốc phòng và an ninh chưa đạt. 

+ Xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa: đạt 14/15 tiêu chí, tiêu chí số 15 về 

quốc phòng và an ninh chưa đạt. 

+ Xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa: đạt 12/15 tiêu chí, còn 03 tiêu chí chưa 

đạt gồm: tiêu chí số 3 về trường học, tiêu chí số 4 về cơ sở vật chất văn hóa và 

tiêu chí số 5 về thu nhập. 

+ Xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa: đạt 12/15 tiêu chí, còn 03 tiêu chí 

chưa đạt gồm: tiêu chí số 3 về trường học, tiêu chí số 4 về cơ sở vật chất văn hóa 

và tiêu chí số 5 về thu nhập. 

+ Xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa: đạt 11/15 tiêu chí, còn 04 tiêu chí 

chưa đạt gồm: tiêu chí số 1 về giao thông, tiêu chí số 3 về trường học, tiêu chí số 

4 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 6 về phát triển sản xuất. 
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+ Xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa: đạt 12/15 tiêu chí, 03 tiêu chí chưa đạt 

gồm: tiêu chí số 3 về trường học, tiêu chí số 4 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu 

chí số 6 về phát triển sản xuất. 

+ Xã Hòa An, huyện Phú Hòa: đạt 12/15 tiêu chí, 03 tiêu chí chưa đạt 

gồm: tiêu chí số 1 về giao thông, tiêu chí số 3 về trường học, tiêu chí số 4 về cơ 

sở vật chất văn hóa. 

+ Xã An Mỹ, huyện Tuy An: đạt 10/15 tiêu chí, 05 tiêu chí chưa đạt gồm: 

tiêu chí số 1 về giao thông, tiêu chí số 5 về thu nhập, tiêu chí số 6 về phát triển 

sản xuất, tiêu chí số 11 về y tế, tiêu chí số 13 về môi trường và an toàn thực 

phẩm. 

+ Xã An Chấn, huyện Tuy An: đạt 09/15 tiêu chí, 06 tiêu chí chưa đạt 

gồm: tiêu chí số 1 về giao thông, tiêu chí số 3 về trường học, tiêu chí số 4 về cơ 

sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 8 về lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí 

số 10 về giáo dục và đào tạo, tiêu chí số 13 về môi trường và an toàn thực phẩm. 

+ Xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa: đạt 09/15 tiêu chí, 06 tiêu chí chưa đạt 

gồm: tiêu chí số 1 về giao thông, tiêu chí số 5 về thu nhập, tiêu chí số 6 về phát 

triển sản xuất, tiêu chí số 8 về lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí số 10 

về giáo dục và đạo tạo, tiêu chí số 13 về môi trường và an toàn thực phẩm. 

 (chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm). 

2.4. Kết quả thực hiện Khu dân cư NTM kiểu mẫu 

- UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách xây dựng điểm 09 khu dân cư NTM 

kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2020 (tại Quyết định số 1898/QĐ-

UBND ngày 21/11/2019 ). Trong đó, đã ưu tiên phân bổ 300 triệu đồng/01 khu 

dân cư kiểu mẫu từ nguồn Chương trình MTQG XDNTM năm 2020. 

- Đến nay, đã có 02 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu: KDC thôn Tân An, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân; KDC thôn Lộc 

Đông, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa; 03 khu dân cư cơ bản đạt 09/09 tiêu chí 

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Phú Hòa, Sông Hinh và 

Phú Hòa; các khu dân cư còn lại đạt từ 05 đến 07 tiêu chí. 

Trong năm 2021, UBND tỉnh phê duyệt 16 khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 16/3/2021. Các địa phương 

đang rà soát và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo bộ tiêu khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND  

ngày 18/3/2019. 

(Chi tiết phụ lục 03 đính kèm) 

2.5. Kết quả thực hiện Vườn mẫu nông thôn mới 

Năm 2020 -2021 UBND tỉnh phê duyệt điểm 44 vườn mẫu NTM để các 

địa phương tập trung chỉ đạo,triển khai thực hiện, trong đó: 

- Có 04 vườn được công nhận vườn mẫu nông thôn mới tại huyện Đồng 

Xuân và Phú Hòa. 
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- Các vườn mẫu nông thôn mới đăng ký đạt chuẩn năm 2020 trên địa bàn 

các huyện Tây Hòa, Sông Hinh và thành phố Tuy Hòa về cơ bản đã hoàn thành 

5/5 tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới. 

- Các địa phương còn lại: đang tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện phấn 

đấu xây dựng các vườn mẫu đạt chuẩn theo quy định. 

(Chi tiết phụ lục 04 đính kèm) 

2.6. Kết quả triển khai đề án hỗ trợ thôn của các xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2019 – 2020 tỉnh Phú Yên (11 thôn trên địa bàn thị xã Sông Cầu và 

01 thôn địa bàn thị xã Đông Hòa). 

- Thị xã Sông Cầu: có 11 thôn triển khai thực hiện theo đề án, bình quân 

đạt 24,82/31 tiêu chí. 

- Thị xã Đông Hòa: thôn Phước Giang, xã Hòa Tâm: đã đạt 27/31 tiêu chí 

thôn đạt chuẩn NTM. 

2.7. Huyện nông thôn mới 

- Có 02 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới (huyện Tây Hòa được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 

2018 theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 28/6/2019 và huyện Phú Hòa được 

công nhận đạt chuẩn năm 2019 theo Quyết định số 1406/QĐ-TTg, ngày 

17/10/2019).  

- Thành phố Tuy Hòa đang hoàn thiện hồ sơ và khắc phục những tồn tại, 

hạn chế hồ sơ thành phố Tuy Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

năm 2020, đảm bảo đủ điều kiện trình hồ sơ Trung ương đề nghị thẩm định xét 

công nhận. 

2.8. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực 

- Nguồn vốn của tỉnh: 20.000 triệu đồng từ nguồn sổ xố kiến thiết để hỗ 

trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Sở Nông nghiệp và 

PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình UBND tỉnh xem xét 

quyết định phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 (tại Tờ trình số 19/TTr-

SKHĐT ngày 01/4/2021). 

- Nguồn Trung ương: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 vẫn chưa phê duyệt, Trung ương chưa phân bổ nguồn vốn thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021. 

3. Tồn tại, hạn chế 

3.1. Tồn tại, hạn chế 

- Kết quả xây dựng NTM đã có những chuyển biến tích cực nhưng 

khoảng cách chênh lệch giữa các xã vùng miền núi, bãi ngang với các xã vùng 

đồng bằng vẫn còn lớn. Các xã vùng miền núi khó khăn thuộc huyện Sơn Hòa 

và Đồng Xuân có tiến độ thực hiện bộ tiêu chí còn chậm, vẫn còn 03 xã đạt từ 
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08 – 09 tiêu chí (xã Phú Mỡ- huyện Đồng Xuân, xã Phước Tân, Ea Chà Rang – 

huyện Sơn Hòa). 

- Việc triển khai đề án hỗ trợ thôn của các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2019 – 2020 theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh 

trên địa bàn thị xã Sông Cầu chưa đạt Kế hoạch đề ra. 

- Tiến độ thực hiện xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 

vườn mẫu nông thôn mới tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố còn chậm. 

3.2. Nguyên nhân 

- Các xã bãi ngang ven biển và miền núi đặc biệt khó khăn, có xuất phát 

điểm thấp, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn thu 

ngân sách xã và nguồn huy động dân còn rất hạn chế, cơ sở hạ tầng thường bị 

xuống cấp do ảnh hưởng thiên tai, nhất là các xã vùng bãi ngang ven biển. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi, có lúc vẫn chưa thực sự quyết 

liệt để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nội dung, mục tiêu kế hoạch đề 

ra. 

- Nguồn lực để đầu tư nhằm duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí của các 

xã đã đạt chuẩn chưa nhiều, còn rất hạn chế. Đến nay, Trung ương chưa phân bổ 

nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

1. Kế hoạch phấn đấu năm 2021: 

- Tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao tại các địa phương đã đạt trong giai đoạn 2010-2020; tiếp tục xây dựng 

kế hoạch phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

trong năm 2021. 

- Phấn đấu 04 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn 

tỉnh là 59/83xã); thêm 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

- Phấn đấu có thêm 02 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 03 vườn mẫu nông 

thôn mới đạt chuẩn theo quy định. 

- Phấn đấu 15% số thôn, buôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực 

vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới (theo bộ tiêu chí cấp thôn do tỉnh quy định). 

2. Giải pháp thực hiện 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư 

dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM. 

- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin Chương trình xây dựng 

NTM trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy hợp tác phát triển, trao đổi kinh nghiệm về phát 

triển nông thôn. 
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- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hỗ trợ các địa phương thực hiện đảm 

bảo đạt các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt thuộc ngành phụ trách, giúp đỡ các xã 

đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021. 

- Chú trọng công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, ứng 

dụng công nghệ, liên kết sản xuất và tiêu thụ nâng cao giá trị, chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Chủ động, đẩy mạnh các 

hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, quan tâm các sản 

phẩm là đặc sản, đặc trưng của địa phương.  

- Các cấp ngành, địa phương tập trung ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân 

sách nhà nước, lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án và các 

nguồn huy động khác để thực hiện các xã xây dựng xã nông thôn mới, NTM 

nâng cao, các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới đã có kế hoạch 

trong năm 2020, 2021. 

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương 

trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nâng cao trách nhiệm các Sở, ban, 

ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo dõi, giúp đỡ các xã xây dựng 

nông mới theo đúng thời gian phân kỳ thực hiện. 

3. Tổ chức thực hiện. 

3. 1. Đối với các sở, ngành phân công phụ trách tiêu chí xã NTM, NTM 

nâng cao 

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác kiểm tra, hướng dẫn hỗ 

trợ các địa phương thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng NTM năm 2021. Kịp thời đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề 

khó khăn, vướng mắc của địa phương, đảm bảo đạt các chỉ tiêu, tiêu chí chưa 

đạt thuộc ngành phụ trách, hoàn chỉnh hồ sơ để thẩm định theo quy định. Định 

kỳ báo cáo công tác chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí và khả năng 

hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt của các xã về Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND 

tỉnh (Qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh). Trường hợp khó khăn, 

vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, kiến nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh 

biết, chỉ đạo. 

 Ưu tiên các nguồn vốn từ các chương trình, dự án của ngành thực hiện, hỗ 

trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021.  

3.2. Đối với UBND các huyện, TX và TP. Tuy Hòa 

- Giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp 

các xã có giải pháp giữ vững những tiêu chí đã đạt được; sắp xếp lịch định kỳ cử 

cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện một số tiêu chí chưa đạt của các xã; phân công cụ thể thành viên Ban 

Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia phụ trách các xã bám cơ sở, phối 

hợp với sở, ngành, đặc biệt là đơn vị được giao chỉ đạo xã để kiểm tra, đôn đốc 

và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; cân 

đối ngân sách cấp huyện để bố trí, hỗ trợ; chỉ đạo các xã bố trí ngân sách cấp xã 

và huy động từ những nguồn lực xã hội khác theo quy định (đóng góp của người 

dân, các doanh nghiệp trên địa bàn, con em làm ăn xa quê hương….). 
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- Đôn đốc, chỉ đạo các xã và các phòng chuyên môn, UBND cấp huyện 

hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao 

năm 2021 gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 14/8/2021 

để triển khai thẩm định, trình Hội đồng thẩm định tỉnh, UBND tỉnh quyết định 

công nhận.  

- Chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện Chương 

trình nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Cần chú trọng công tác 

hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu 

nhập cho người dân. Chủ động, đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp, quan tâm các sản phẩm là đặc sản, đặc trưng của địa 

phương. Quan tâm, tăng cường vận động, hướng dẫn nhân dân chỉnh trang khu 

dân cư; chỉnh trang nhà cửa, công trình phụ, hàng rào, thực hiện có hiệu quả tiêu 

chí môi trường... Tiếp tục xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội 

đồng, kiên cố hóa kênh mương và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khác; 

đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường thôn, buôn, xây dựng hệ thống quản lý vệ 

sinh môi trường tại cơ sở, bảo đảm cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch 

- đẹp - văn minh, an ninh quốc phòng đảm bảo nhằm hướng tới xã NTM nâng 

cao, xã NTM kiểu mẫu. 

- Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thực 

hiện các tiêu chí nông thôn mới về: Giao thông, trường học, nhà văn hóa, ...  

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- VPĐP NTM TW; 

- UBND tỉnh;  

- TT UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các Hội, đoàn thể tỉnh;  

- VPĐP NTM tỉnh; 

- UBND các huyện, tx, tp; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

GIÁM ĐỐC 
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