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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của
Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn
ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính
phủ về Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu
quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách
Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình
mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 372/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2021 - 2025);
Theo Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban
nhân dân Tỉnh về việc trình dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai
đoạn 2021 - 2025, với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu thực hiện Chương trình
a) Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới theo hướng nâng cao vai tr tự quản của cộng đồng dân cư trên tinh th n tự
ực, ch m chỉ v h p tác; tiếp tục g n ết ch t ch Chương trình g n với tái cơ
c u nông nghiệp v giảm ngh o b n vững, tạo n n tảng vững ch c đ thực hiện
Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025.
b) Mục tiêu cụ thể
- V số xã đạt chuẩn nông thôn mới: ph n đ u đến n m 2025 có ít nh t
90% xã đạt chuẩn nông thôn mới Trong đ , c ít nh t 30% xã đạt chuẩn nông
thôn mới nâng cao và 10% xã nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn nông thôn mới
i u mẫu
- V số đơn vị c p huyện đư c công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn
th nh nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: ph n đ u đến n m 2025 có thêm 05
huyện đạt chuẩn nông thôn mới, ũy ế to n tỉnh c 10 đơn vị c p huyện đư c công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới/ho n th nh nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
- Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: ph n đ u đến n m 2025 c
01 huyện đư c công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.
2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
a) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình
Các c p chính quy n tập trung ãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới g n với tái cơ c u ng nh Nông nghiệp,
giảm ngh o b n vững; xem đây nhiệm vụ chính trị, xuyên suốt trong ế hoạch
phát tri n inh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của các ng nh, các c p v hội
đo n th Hàng quý, phải c i m đi m sự ãnh đạo, chỉ đạo, đi u h nh v thực
hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của c p mình, c định ra phương hướng
thực hiện v những giải pháp cụ th
b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ
thống chính trị và toàn dân
- Đẩy mạnh công tác tuyên truy n, nâng cao nhận thức v trách nhiệm của
cả hệ thống chính trị v to n dân, nh t người đứng đ u cơ quan, đơn vị, địa
phương trong phong tr o thi đua “Đồng Tháp chung sức xây dựng nông thôn
mới” g n tái cơ c u ng nh nông nghiệp, giảm ngh o b n vững, phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh tổ quốc và cuộc vận động “To n dân đo n ết xây dựng nông
thôn mới, đô thị v n minh”
- Phát huy tốt hơn vai tr n ng cốt của M t trận Tổ quốc v các tổ chức
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chính trị - xã hội các c p, các cơ quan truy n thông trong công tác tuyên truy n,
vận động, hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức tự ực, h p tác, ch m chỉ, tiết iệm
đ thoát ngh o, vươn ên há gi u của người dân trong sản xu t v đời sống.
- T ng cường vận động, phát huy vai tr m chủ của người dân trong xây
dựng nông thôn mới theo phương châm: dân biết, dân m, dân i m tra, dân thụ
hưởng v tự quản, tự ph ng ngừa, tự bảo vệ, tự ho giải tại cơ sở; nâng cao hiệu
quả việc y ý iến sự h i ng của người dân v ết quả xây dựng nông thôn mới.
c) Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nội dung thành phần của
Chương trình
- Nâng cao hiệu quả quản ý v thực hiện xây dựng nông thôn mới theo
quy hoạch g n với quá trình đô thị hoá.
- Phát tri n hạ t ng inh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, đảm bảo ết nối nông
thôn - đô thị.
- Tiếp tục thực hiện c hiệu quả cơ c u ại ng nh nông nghiệp, phát tri n
inh tế nông thôn; tri n hai mạnh m Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia t ng, phù h p với quá trình chuy n đổi số,
thích ứng với biến đổi hí hậu; phát tri n mạnh ng nh ngh nông thôn; phát tri n
du ịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các h p tác xã; hỗ tr các
doanh nghiệp hởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao ch t ư ng đ o tạo ngh cho ao
động nông thôn g p ph n nâng cao thu nhập người dân theo hướng b n vững.
- Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
ngh o b n vững giai đoạn 2021 - 2025 v ế hoạch phát tri n inh tế - xã hội
vùng biên giới đến n m 2025 trong xây dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục nâng cao ch t ư ng, phát tri n giáo dục ở nông thôn v t ng
cường ch t ư ng dịch vụ của mạng ưới y tế cơ sở đảm bảo ch m s c sức hỏe
to n dân; đẩy mạnh hệ thống theo dõi v hám chữa bệnh trực tuyến; đảm bảo
hiệu quả ph ng chống bệnh ây nhiễm, truy n nhiễm; cải thiện sức hỏe, dinh
dưỡng của phụ nữ v trẻ em; nâng cao tỷ ệ người dân tham gia bảo hi m y tế.
- Nâng cao ch t ư ng đời sống v n hoá của người dân nông thôn; bảo tồn
và phát huy giá trị di sản v n h a truy n thống g n với phát tri n du ịch nông
thôn theo hướng b n vững.
- Nâng cao ch t ư ng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh - sạch - đẹp, an to n; giữ gìn v hôi phục cảnh quan truy n thống, bản s c
của vùng quê nông thôn.
- Đẩy mạnh v nâng cao ch t ư ng các dịch vụ h nh chính công; nâng
cao ch t ư ng hoạt động của chính quy n cơ sở; thúc đẩy quá trình chuy n đổi
số trong nông thôn mới, t ng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ
số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm v t ng cường hả n ng tiếp
cận pháp uật cho người dân; t ng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng
giới v ph ng chống bạo ực trên cơ sở giới.
- Nâng cao ch t ư ng, phát huy vai tr của M t trận Tổ quốc Việt Nam
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và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.
- Giữ vững quốc ph ng, an ninh v trật tự xã hội nông thôn.
d) Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình
T ng cường huy động vốn đ u tư của doanh nghiệp đối với các công trình
có khả n ng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp đư c vay vốn tín dụng đ u tư
phát tri n, hỗ tr sau đ u tư v đư c ưu đãi đ u tư theo quy định pháp uật; các
hoản viện tr hông ho n ại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong v
ngo i nước cho các dự án đ u tư Tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách địa phương
các c p v huy động, ồng gh p các nguồn ực thực hiện Chương trình; vốn đối
ứng, tham gia của người dân v phân c p, trao quy n cho cơ sở trong quản ý
vốn thuộc Chương trình.
đ) Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
Nâng cao ch t ư ng công tác i m tra, giám sát, đánh giá ết quả thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các cơ quan
chức n ng nhằm nâng cao vai tr , trách nhiệm của các ng nh, các c p trong công
tác quản ý, đi u h nh v tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn
mới tại địa phương, ịp thời đi u chỉnh ho c iến nghị đi u chỉnh những b t h p
ý v chính sách v xử ý vi phạm theo quy định của pháp uật Kịp thời hen
thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân c th nh tích xu t s c trong việc tổ chức thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
3. Kinh phí thực hiện Chương trình
Dự iến tổng inh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025
hoảng 7.525,528 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn tín dụng), trong đ :
- Ngân sách Trung ương: 552,615 tỷ đồng (gồm: vốn đầu tư phát triển
443,620 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 108,995 tỷ đồng).
- Ngân sách địa phương: 1.222,15 tỷ đồng
- Nguồn vốn ồng gh p: 5 125,763 tỷ đồng
- Dự iến vốn huy động đ ng g p của cộng đồng dân cư: 625 tỷ đồng
(bao gồm hiện vật, hiến đất, ngày công lao động, tiền mặt,…).
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết n y;
xây dựng v ban h nh ế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định; định ỳ tổ chức sơ
ết, đánh giá ết quả thực hiện báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh.
- Trong quá trình thực hiện nếu c các phát sinh hông phù h p, Uỷ ban
nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh đi u chỉnh, bổ sung cho phù h p
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân,
các Tổ đại bi u Hội đồng nhân dân v đại bi u Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết n y
Nghị quyết n y đã đư c Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Kh a X, Kỳ họp
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thứ tư thông qua ng y 15 tháng 7 n m 2022 v c hiệu ực từ ng y thông qua /
Nơi nhận:
- Như Đi u 3;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch v Đ u tư,
Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đo n Đại bi u Quốc hội Tỉnh;
- Đại bi u HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đo n th Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo Đồng Tháp;
- Lưu: VT KT-NS.

CHỦ TỊCH

Phan Văn Thắng

