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Phan Thiết, ngày 14 tháng 10  năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)

về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

-------

Trong phiên họp ngày 07 và ngày 08/10/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(khóa XII) đã nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện Chương trình mục 
tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi tắt là xây dựng 
nông thôn mới) trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 
Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận:
I- Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua 
Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã có nhiều 

cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt một số kết quả bước đầu. 
Nổi rõ là:

1. Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương châm và chủ thể xây 
dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân từng bước 
chuyển biến tích cực.

2. Sản xuất từng bước được tổ chức lại, kinh tế nông nghiệp tiếp tục tăng 
trưởng; đặc biệt, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được bố trí phù hợp hơn, phát huy 
được lợi thế từng vùng. Qua đó, hiệu quả sản xuất không ngừng được nâng lên.

3. Bộ mặt nông thôn ở các vùng ngày càng khởi sắc.
4. Đời sống nông dân tiếp tục ổn định và có bước cải thiện, một bộ phận 

vươn lên làm giàu.
5. An ninh, trật tự nông thôn căn bản được giữ vững. Các vụ việc phức tạp 

xảy ra đều được tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, nhanh chóng và có hiệu quả.
6. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, xây dựng và hoạt động 

ngày càng đi vào thực chất hơn; dân chủ xã hội được bảo đảm và phát huy ngày 
càng tốt hơn.

Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội vùng nông thôn trong tỉnh phát triển 
ngày càng toàn diện; trên thực tế đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tiên tiến, 
cách làm hay, năng động, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, đã từng 
bước tạo được phong trào thi đua hành động cách mạng ở địa bàn nông thôn khá 
liên tục, đều khắp, nhất là phong trào làm giao thông nông thôn.
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít yếu kém, 
khó khăn, bất cập; đáng chú ý là:

- So với mục tiêu, yêu cầu đã đề ra thì tiến độ xây dựng nông thôn mới còn 
chậm, đến nay chưa có xã nào đạt chuẩn; việc thực hiện những tiêu chí chưa đạt 
chuẩn còn rất khó khăn; đối với những tiêu chí đã đạt chuẩn vẫn còn một số tiêu 
chí chưa vững chắc.

- Sự quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương chưa đều, vẫn còn 
tư tưởng trông chờ, thụ động và thiếu năng động, sáng tạo; chưa tạo được phong 
trào  “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” trên từng địa bàn một 
cách thực chất, đúng nghĩa.

- Một số cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về mục 
đích, nội dung xây dựng nông thôn mới; phần lớn nặng về đầu tư cơ sở vật chất 
mà chưa chú trọng đúng mức đến các tiêu chí quan trọng khác; thiếu quyết tâm 
trong lãnh đạo, thực hiện.

- Hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhìn chung chưa đều, mối quan hệ phối hợp 
chưa chặt chẽ; kế hoạch, biện pháp thiếu cụ thể; trong khi đó, sự lãnh đạo của các 
cấp ủy chưa đúng mức, đúng tầm.

II- Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời 
gian tới

1. Quan điểm
Lãnh đạo xây dựng nông thôn mới phải đều khắp trên địa bàn toàn tỉnh, từng 

bước phấn đấu thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển và mức 
sống của nhân dân giữa các vùng trong tỉnh; theo đó, từng địa phương, từng địa bàn 
dân cư phải chủ động, tích cực hơn nữa để sớm đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; 
những nơi quá khó khăn cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn của Nhà nước.

2. Mục tiêu
Bằng  các  biện  pháp  tích  cực,  tiếp  tục  đẩy  mạnh  hơn  nữa  phong  trào 

“Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” đều khắp trên địa bàn toàn 
tỉnh; phấn đấu đạt kết quả cao nhất theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 
XII đề ra; trước mắt, đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 7 xã đạt chuẩn xây dựng 
nông thôn mới.

Để thực hiện tốt quan điểm, mục tiêu nêu trên; yêu cầu các cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng 
cường quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân, phải nắm vững nội dung xây dựng nông thôn mới là: Sản xuất 
được tổ chức lại; kinh tế không ngừng tăng trưởng và đạt hiệu quả cao hơn; bộ 
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mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 
không ngừng được cải thiện, hộ nghèo giảm, sức khỏe nhân dân được chăm sóc 
tốt hơn, các nhu cầu thiết yếu ngày càng được đáp ứng tốt hơn; cuộc sống của 
người dân được bảo đảm yên bình; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, dân 
chủ xã hội không ngừng được phát huy, phong trào thi đua hành động cách mạng 
được đẩy mạnh, thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả thiết thực.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới
Cơ bản thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo 

số 195/BC-UBND, ngày 03/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình đó, cần 
quan tâm một số việc cụ thể sau:

3.1- Từng địa phương tiến hành tổng kết và nhân rộng những mô hình tổ 
chức sản xuất đạt hiệu quả cao. Quá trình đó, cần chú ý:

- Hết sức chú trọng phát triển ngành nghề ở nông thôn, đi đôi với đẩy mạnh 
đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

- Khuyến khích áp dụng rộng rãi tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất 
để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; nghiên cứu, triển khai mô hình 
sản xuất công nghệ cao, tăng sức cạnh tranh sản phẩm.

- Chú ý vận động, phát triển các phong trào hợp tác sản xuất.
3.2- Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ 

phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội trên từng địa bàn thôn, xã.
- Từng xã rà soát lại danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn, xác định 

rõ quy mô, nguồn vốn (ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn các chương trình mục tiêu, 
vốn huy động nhân dân đóng góp…) cho từng công trình, hạng mục; xây dựng kế 
hoạch cụ thể, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian 
hoàn thành, trên cơ sở đó tập trung sức triển khai thực hiện theo tiến độ đã đề ra.

- Chú ý lồng ghép các chương trình, các chính sách; tăng cường huy động 
đóng góp trong nhân dân trên cơ sở phát huy tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở theo 
nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch với phương châm 
“nhân dân là chủ thể, Nhà nước hỗ trợ” trong quá trình xây dựng nông thôn mới; 
có chính sách ưu tiên đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, các đối tượng bảo 
trợ xã hội trong việc đóng góp xây dựng nông thôn mới cho phù hợp; chú ý đẩy 
mạnh hơn nữa phong trào làm giao thông nông thôn, làm thủy lợi nhỏ… tạo điều 
kiện phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên nhân dân quyết tâm thực 
hiện tốt và phấn đấu hoàn thành sớm nhất các tiêu chí không cần tiền (như kế 
hoạch hóa gia đình, trật tự xã hội, xây dựng thôn văn hóa, xây dựng hệ thống chính 
trị…).
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- Cấp ủy các xã, thôn xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông 
thôn mới; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ thật cụ thể, phát huy sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, tiếp tục phát huy vai trò của các lực 
lượng vũ trang cùng tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Riêng 7 xã điểm đăng ký đạt chuẩn vào cuối năm 2014: Phải thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, phấn đấu đạt chuẩn 
theo lộ trình đã đăng ký; đối với 15 xã điểm còn lại, tiếp tục rà soát từng tiêu chí 
cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt chuẩn trong năm 2015.

3.3- Rà soát, củng cố và phát huy đúng mức vai trò từng thành viên Ban 
chỉ đạo, ban điều hành các cấp về xây dựng nông thôn mới; chú ý xây dựng kế 
hoạch công tác cụ thể, thường xuyên sinh hoạt và tăng cường kiểm tra, đôn đốc 
việc tổ chức thực hiện. Quá trình đó, các cấp ủy phải quan tâm đúng mức công 
tác lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; chú ý đưa nội dung đánh giá 
tình hình xây dựng nông thôn mới vào báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 
cuối năm của cấp ủy để cho ý kiến chỉ đạo thực hiện. 

Căn cứ Thông báo này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                       
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 
 Việt Nam và các đoàn thể thể tỉnh; 
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

   T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký và đóng dấu) 

Dương Văn An
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