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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng 9  năm 2022 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

giai đoạn 2021 - 2025 

 
 

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 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

Tướng Chính phủ Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc Ban hành Đề án thành phố Cao Bằng 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/-NQ/TU ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Tỉnh Ủy 

Cao Bằng về Lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quyết định về việc phê duyệt danh sách các đơn vị 

cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định 1018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 2115/KH-UBND, ngày 16 tháng 8 năm 2022 về Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025; 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 cụ thể như sau: 
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PHẦN I 

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ CAO 

BẰNG, GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 VÀ ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2022 

 

Thành phố Cao Bằng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới từ năm 2011 gồm 03 xã với xuất phát điểm thấp: xã Hưng Đạo đạt 06/19 

tiêu chí; xã Vĩnh Quang đạt 03/19 tiêu chí; xã Chu Trinh đạt 02/19 tiêu chí - 

Bình quân toàn Thành phố mới chỉ đạt 3,67 tiêu chí. Sau 10 năm triển khai thực 

hiện Chương trình (2011-2020) với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc 

của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn Thành phố nói chung và 03 xã Hưng Đạo, Chu Trinh, Vĩnh Quang nói 

riêng bộ mặt nông thôn trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến tích 

cực, diện mạo nông thôn ngày càng được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng nông thôn dần được hoàn thiện 

nâng cao. Tổ chức sản xuất có sự thay đổi, người dân mạnh dạn áp dụng khoa học - 

kỹ thuật vào sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao 

nâng cao thu nhập, quốc phòng an ninh trật tự được giữ vững. Xã Hưng Đạo đã về 

đích đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; xã Vĩnh Quang về đích đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2019; xã Chu Trinh về đích đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 - 

thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.  

Trong năm 2021 Thành phố Cao Bằng đã thực hiện xây dựng và hoàn thiện 

hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét công nhận thành phố Cao Bằng hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.  

Tuy nhiên đến ngày 08/3/2022 Thủ tướng Chính phủ đã Ban hành Quyết 

định số 318/QĐ-TTg Quyết định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quyết định số 

1018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới, và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021 - 2025 Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo UBND các xã tổ chức 

rà soát, tự đánh giá kết quả đạt được theo Bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2021 -

2025 được quy định tại Quyết định 1018/QĐ-UBND, kết quả cụ thể đạt được 

như sau: 

Đối với Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới: xã Hưng Đạo đạt: 15/19 

tiêu chí; xã Vĩnh Quang 14/19 tiêu chí; xã Chu Trinh 11/19 tiêu chí. 

Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao xã Hưng Đạo đạt 

9/19 tiêu chí; xã Vĩnh Quang đạt 8/19 tiêu chí; xã Chu Trinh đạt 04/19 tiêu chí. 
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PHẦN II 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH   

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

I. MỤC TIÊU  

 1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hóa đi vào 

chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân 

nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng kết cấu 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. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Phấn đấu giai đoạn 2021-2025 cả 03/03 xã đạt chuẩn nông thôn mới ( 

theo Bộ tiêu tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025); 02/03 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Hưng Đạo 2024, Vĩnh Quang năm 

2025), 01/03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Hưng Đạo năm 2025). 

Thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. 

Năm 2021: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được 

tại 03 xã (theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại Quyết 

định số 618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Bộ tiêu chí trên 

địa bàn tỉnh Cao bằng giai đoạn 2016 - 2020); 

Năm 2022: Các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh tiếp tục duy trì và nâng 

cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được tại 03 xã (theo Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 618/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về Bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2016 - 2020);  tổ chức thực hiện rà soát, tự đánh giá lại và chuẩn bị các nội dung xây 

dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên cơ sở Quyết định số 

1018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; 

Năm 2023: Xã Hưng Đạo đạt chuẩn nông thôn mới; các xã Vĩnh Quang, 

Chu Trinh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí tại 

Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022); 

Năm 2024: Xã Hưng Đạo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Vĩnh 

Quang, xã Chu Trinh đạt chuẩn nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí tại Quyết định 
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số 1018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022) - thành phố Cao Bằng hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

Năm 2025: Xã Hưng Đạo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã Vĩnh 

Quang đạt nông thôn mới nâng cao; xã Chu Trinh tiếp tục duy trì và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí đã đạt được (theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1018/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022); 

3. Lộ trình thực hiện trong giai đoạn 05 năm 2021 - 2025 

Đơn vị  

Giai đoạn 5 năm 2021-2025 

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

1. Xã Hưng 

Đạo 

Tiếp tục duy trì 

và nâng cao chất 

lượng các tiêu 

chí đã đạt được  

(theo Bộ tiêu chí 

tại Quyết định 

số 618/QĐ-

UBND 

Tổ chức rà soát, tự 

đánh giá lại và 

chuẩn bị các nội 

dung xây dựng xã 

đạt chuẩn nông 

thôn mới, chuẩn 

nông thôn mới 

nâng cao tại Quyết 

định số 1018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Bằng 

 

Đạt chuẩn 

nông thôn mới 

(theo Bộ tiêu 

chí tại Quyết 

định số 

1018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Bằng 

 

Đạt chuẩn 

nông thôn mới 

nâng cao (theo 

Bộ tiêu chí tại 

Quyết định số 

1018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Bằng 

 

Đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu 

mẫu (theo Bộ 

tiêu chí xã đạt 

chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu 

tỉnh Cao Bằng 

GĐ 2021 - 

2025) 

 

 

2. Xã Vĩnh 

Quang 

Tiếp tục duy trì 

và nâng cao chất 

lượng các tiêu 

chí đã đạt được  

(theo Bộ tiêu chí 

tại Quyết định 

số 618/QĐ-

UBND 

Tổ chức rà soát, tự 

đánh giá lại và 

chuẩn bị các nội 

dung xây dựng xã 

đạt chuẩn nông 

thôn mới, chuẩn 

nông thôn mới 

nâng cao tại Quyết 

định số 1018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Bằng 

Triển khai thực 

hiện các tiêu 

chí NTM tại 

Quyết định số 

1018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Bằng 

Đạt chuẩn 

nông thôn mới 

(theo Bộ tiêu 

chí tại Quyết 

định số 

1018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Bằng) 

 

Đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng 

cao (theo Bộ 

tiêu chí tại Quyết 

định số 1018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Bằng) 

 

 

3. Xã Chu 

Trinh 

Tiếp tục duy trì 

và nâng cao chất 

lượng các tiêu 

chí đã đạt được  

(theo Bộ tiêu chí 

tại Quyết định 

số 618/QĐ-

UBND 

Tổ chức rà soát, tự 

đánh giá lại và 

chuẩn bị các nội 

dung xây dựng xã 

đạt chuẩn nông 

thôn mới, chuẩn 

nông thôn mới 

nâng cao tại Quyết 

định số 1018/QĐ-

Triển khai thực 

hiện các tiêu 

chí NTM tại 

Quyết định số 

1018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Bằng 

Đạt chuẩn 

nông thôn mới 

(theo Bộ tiêu 

chí tại Quyết 

định số 

1018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Duy trì và nâng 

cao chất lượng 

các tiêu chí 

NTM; thực hiện 

các tiêu chí xã 

nông thôn mới 

nâng cao (theo 

Bộ tiêu chí tại 

Quyết định số 
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UBND ngày 

15/8/2022 của 

UBND tỉnh Cao 

Bằng 

Bằng) 

 

1018/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2022 

của UBND tỉnh 

Cao Bằng) 

  

 II. NHIỆM VỤ  

1. Đối với nội dung thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới năm 2024 

Đảm bảo các điều kiện (theo quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ) Quy định Thị xã, Thành phố trực thuộc cấp 

tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. 

1. Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ 

mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025); 

2. Có ít nhất 01 xã trên địa bàn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2021 - 2025; 

Thực hiện tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã Hưng Đạo, Chu Trinh, Vĩnh Quang. 

Xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu đạt từng tiêu chí nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao theo thứ tự ưu tiên đồng thời đề xuất nguồn vốn và 

xây dựng lộ trình đạt chuẩn đối với các tiêu chí chưa đạt; tổ chức triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ cụ thể; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban 

Chỉ đạo các cấp theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện. 

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn kịp thời trong quá trình 

triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Đến hết năm 2024 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới (năm 2024 cả 03/03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hưng Đạo năm 2023, 

xã Vĩnh Quang, Chu Trinh năm 2024); 01 xã (Hưng Đạo) đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao năm 2024. 

3. Xây dựng 100% phường trên địa bàn Thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh; 

4. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xay dựng 

nông thôn mới của Thành phố đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của 

người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông 

thôn mới đạt từ 80% trở lên); 

5. Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5 

m2/người. 

2. Đối với tiêu chí cấp xã 

2.1. Xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 
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- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ 

tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Các xã xây dựng kế hoạch 

chi tiết để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hoàn thành các tiêu 

chí chưa đạt theo thứ tự ưu tiên; phân công cụ thể từng nội dung, nhiệm vụ cho 

từng đơn vị, cá nhân phụ trách; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám 

sát, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại 

cơ sở. Theo lộ trình năm 2023 xã Hưng Đạo đạt chuẩn nông thôn mới; năm 

2024 xã Vĩnh Quang, Chu Trinh đạt chuẩn nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới, giai đoạn 2021 -2025)  

2.2. Xây dựng “xã nông thôn mới nâng cao”, “xã nông thôn mới kiểu mẫu” 

- Hàng năm rà soát, đánh giá, lựa chọn các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 

theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện 

xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2021 - 2025 theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung nguồn lực để hoàn thành, nâng cao 

chất lượng và hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí về “Xã nông thôn mới 

nâng cao”, “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021 - 2025. 

- Đến hết năm 2025, có ít nhất 02 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng 

cao” (xã Hưng Đạo năm 2024, xã Vĩnh Quang năm 2025) có ít nhất 01 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Hưng Đạo năm 2025) 

3. Xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” 

theo Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện “Thôn nông thôn mới, Thôn nông 

thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn các xã nhằm duy trì bền vững các tiêu chí đã 

đạt chuẩn nông thôn mới và góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí 

nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, giai đoạn 2021 - 2025. 

- Các xã rà soát, lựa chọn các xóm đăng ký phấn đấu đạt chuẩn “Thôn 

nông thôn mới”, “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, đảm bảo tỷ lệ có ít nhất 100% 

số thôn (xóm) đạt chuẩn nông thôn mới và 50% số thôn (xóm) đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn, giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu đến hết năm 

2025, toàn Thành phố có trên 100% xóm tương đương 23/23 xóm được công 

nhận xóm đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới” và ít nhất 50% xóm tương đương 

12/23 xóm được công nhận đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”. 

Đơn vị  

Giai đoạn 5 năm 2021-2025 

Số lượng xóm phấn đấu đạt chuẩn NTM (100%) Số lượng xóm phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu 

mẫu (>50%) 

Tổng 

số 

Năm 

2021 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Tổng 

số 

xóm 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
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4. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện 11 nội dung thành phần của Chương trình 

4.1. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới 

theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với 

quá trình đô thị hóa 

 Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời 

hạn) và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình 

công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có quy hoạch 

khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Từng bước lập quy hoạch chi tiết 

xây dựng (sau quy hoạch chung xây dựng xã) nhằm quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn.  

 Rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng sản xuất gắn với quá 

trình công nghiệp hóa - đô thị hóa nhằm đáp ưng yêu cầu xây dựng nông thôn 

mới, trong đó, có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. 

 Quan tâm đầu tư quy hoạch phát triển nông thôn tại các xã nông thôn 

mới. Nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng quá trình thu hồi đất phát triển đô thị, quỹ 

đất sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn mới, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu lao động nông nghiệp hiện nay sang các lĩnh vực như thương mại với dịch 

vụ để đảm bảo thu nhập và việc làm trong tương lai. Đặc biệt quy hoạch cần 

quan tâm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với 

dịch vụ, du lịch sinh thái và đưa nông sản chủ lực của Thành phố trở thành sản 

phẩm OCOP. Trong quá trình rà soát điều chỉnh quy hoạch cần quan tâm yếu tố 

hài hòa, bảo vệ cảnh quan môi trường đảm bảo tính liên kết vùng. 

 Đến hết năm 2025 có 100% (03/03 xã) đạt tiêu chí số 1 về Quy hoạch 

theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 02 xã đạt tiêu chí 

số 1 về Quy hoạch theo Bộ tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao (xã Hưng Đạo năm 2024; xã Vĩnh Quang năm 2025) 

4.2. Về hạ tầng kinh tế - xã hội 

4.2.1. Cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối giao thông nông thôn - 

đô thị và kết nối vùng 

Xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông giao nông thôn đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh 

huy động các nguồn lực, nhất là huy động nội lực trong cải tạo, nâng cấp các 

1. Xã Hưng 

Đạo 
23 

0 
1 18 0 0 

6 0 1 1 2 2 

2. Xã Vĩnh 

Quang 

9 0 1 4 4 0 4 0 0 1 1 2 

3. Xã Chu 

Trinh 

9 0 1 4 4 0 2 0 0 0 1 1 
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tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, xóm và ngõ xóm, đường trục chính nội 

đồng một số tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn các xã để xây dựng nông 

thôn mới nâng cao tại các xã. 

Tiếp tục đầu tư xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao 

thông nông thôn, giao thông nội đồng đảm bảo đạt chuẩn về mặt đường, nền 

đường đối với từng tuyến đường đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và phù 

hợp với quy hoạch nông thôn mới.   

Hoàn thiện hệ thống biển báo giao thông, thực hiện nghiêm công tác quản 

lý tải trọng tại các tuyến đường; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý 

thức, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không vi phạm hành lang an toàn 

giao thông, tạo ra nét đẹp văn hóa trong tham gia giao thông. 

4.2.2. Thủy lợi 

 Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng mới các công trình thủy lơi phục vụ sản 

xuất nông nghiệp; quan tâm duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi, nâng cấp, sửa 

chữa các công trình thủy lợi đã xuống cấp nhằm đảm bảo tỷ lệ diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động năm sau cao hơn năm trước để 

đáp ứng được yêu cầu tưới, tiêu phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với 

xây dựng NTM. Thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ công trình; xây dựng kế 

hoạch tưới, tiêu khoa học, tiết kiệm đảm bảo 100% diện tích sản xuất nông nghiệp 

và dân sinh và phòng chống thiên tai trên địa bàn.  

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống thiên tai và 

phương án ứng phó với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn; 

đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi đủ sức ứng phó với thiên tai 

tại chỗ, đảm bảo an toàn bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 

4.2.3. Trường học 

Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học đảm bảo đạt chuẩn 

theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới cả 03/03 xã (theo quy định tại tư số 

13/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất của trường mầm non, tiêu học, trung học cơ sở, THPT và 

trường phổ thông có nhiều cấp học). Phấn đấu 02/03 xã (Hưng Đạo, Vĩnh Quang) 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021 - 2025.  

Các trường học tiếp tục duy trì, giữ vững chất lượng trường học đạt chuẩn 

quốc gia và nâng mức độ 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo ít nhất có 01 

trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2/xã (02 xã Hưng Đạo, vĩnh Quang). 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực, vận động các tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân để nâng cấp, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, các trang 

thiết bị, đồ dùng dạy và học đảm bảo theo quy định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

4.2.4. Cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông 
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Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông 

nghiệp, nông thôn (theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-

TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ); tăng cường xây 

dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, ưu tiên phát 

triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã có cụm loa hoạt động đến xóm và tăng 

cường phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở 

truyền thanh, truyền hình Thành phố. 

Tiếp tục chú trọng bổ sung, nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa, bổ sung 

trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo quy định; phấn đấu toàn bộ các nhà văn hoá tại 

các xóm, phố được lắp đặt thiết bị thể dục thể thao ngoài trời; dụng cụ tập luyện vui 

chơi cho người già và trẻ em. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, 

phong phú, hấp dẫn; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. 

Thực hiện quản lý, vận hành khai thác, duy tu bảo trì, sửa chữa nâng cấp 

đảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình dịch vụ bưu chính viễn thông, các trạm 

truyền thanh xã và loa truyển thanh tại các xóm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế, ổn định 

chính trị, an sinh xã hội. Phát huy tính chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân 

và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ và phát triển văn hóa. 

4.2.5. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại, trong đó chú trọng đến đầu 

tư cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo hướng xã hội hóa, văn minh thương 

mại và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của Nhân 

dân; đồng thời tập trung đầu tư, nâng cấp các chợ Cao Bình, xây dựng phương 

án, đưa chợ phiên xã Chu Trinh vào hoạt động có hiệu quả. Khuyến khích đầu tư 

xây dựng các cửa hàng tiện ích, dịch vụ, siêu thị mini, cửa hàng kinh doanh thực 

phẩm an toàn thúc đẩy các hoạt động thương mại trên địa bàn các xã nâng cao 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

4.3. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển 

kinh tế nông thôn, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng 

cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến 

đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông 

thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; nâng cao chất lượng 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn… góp phần nâng cao thu nhập người 

dân theo hướng bền vững. 

 Tập trung triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế 

nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông 

nghiệp sinh thái, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và 

hạ tầng kinh tế xã hội. 

 Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao 

năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các mô hình liên kết sản xuất theo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-749-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-749-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx
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chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; chuyển đổi 

cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp. 

 Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế 

vùng miền; phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, 

bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; đẩy mạnh sản xuất. 

 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất trong đó, ưu 

tiên hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi 

giá trị; thu hút khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  

 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông 

sản; đa dạng hoá hệ thống kênh phân phối, tiêu thụ đảm bảo bền vững trước các biến 

động của thiên tai, dịch bệnh, trong đó ưu tiên phát triển thương mại điện tử; nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn gắn với việc đáp ứng các tiêu 

chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và đáp ứng nhu cầu thị trường. 

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ 

xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. 

 Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây 

dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị. 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn 

với nhu cầu của thị trường; hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các mô hình khởi 

nghiệp, sáng tạo ở nông thôn. 

Kết hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp 

thông minh thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu xây dựng các cơ 

chế để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức đầu tư vào 

sản xuất nông nghiệp; xây dựng và phát triển các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi 

giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đối với các sản phẩm chủ lực 

của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố nhất là các xã nông thôn mới phấn đấu mỗi 

năm Thành phố được công nhận từ 03 sản phẩm OCOP trở lên được công nhận 3 

sao cấp tỉnh, tăng cường rà soát và lựa chọn các sản phẩm 1 sao cấp xã phường, 2 

sao cấp Thành phố; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn gắn 

với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại các xã nông thôn mới. 

4.4. Văn hóa, xã hội, môi trường 

4.4.1. Văn hóa 

Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn; bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát 

triển du lịch nông thôn. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; 

tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các 

tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người 
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dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi). Phát động các phong trào thể dục 

thể thao, rèn luyện sức khoẻ, văn hoá, văn nghệ quần chúng phù hợp với từng đối 

tượng, từng địa phương; nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ 

nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.  

 Tăng cường kiểm kê, ghi danh các di sản văn hóa; bảo tồn và phát huy di 

sản văn hóa; nghiên cứu, mở rộng mô hình kết nối văn hóa truyền thống và văn hóa 

mới. đảm bảo đa dạng về văn hóa vùng miền, dân tộc phục vụ phát triển du lịch. 

 Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho 

văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thường xuyên rà soát, điều 

chỉnh hương ước, quy ước của các thôn, xóm để phù hợp với yêu cầu phát triển và 

quản lý xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa vật thể, phi vật thể gắn với đời sống tinh thần của người dân.  

4.4.2. Giáo dục và đào tạo:  

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, giảng dạy ở các cấp. 

Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục 

tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Duy trì 

đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung 

học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) 

4.4.3. Y tế 

Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân: phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ 

lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 100% dân số; Duy trì và nâng cao các 

tiêu chí trong xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế xã; thực hiện tốt công tác chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là 

công tác phòng chống dịch bệnh COVID trong tình hình hiện nay. 

4.4.4 Về lao động có việc làm 

Khuyến khích phát triển các ngành nghề có sẵn tại địa phương; tiếp tục rà 

soát lực lượng lao động có việc làm chưa qua đào tạo; căn cứ nhu cầu các ngành 

kinh tế tại địa phương để mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn. Các loại hình: đào tạo 

nghề lao động nông thôn, từ thực hiện chương trình dự án hoặc lồng ghép đào 

tạo nhân lực ứng dụng KHKT cho Đề án Nông nghiệp thông minh, đào tạo nhân 

lực phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng… 

Đối với lao động không có đất sản xuất: tiếp cận vốn vay tạo việc làm từ 

Ngân hàng CSXH, học nghề tham gia thị trường lao động nước ngoài (loại hình 

đi làm việc ở nước ngoài được đào tạo miễn phí). 

4.4.5. Về tiêu chí Hộ nghèo 

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền sự 

phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đối với công 
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tác giảm nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi về nhận thức của người 

dân trong công tác giảm nghèo, đặc biệt khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, 

phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong các hoạt động giảm nghèo. Tăng cường 

công tác giải quyết việc làm cho người nghèo. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy 

động, giải quyết việc làm thông qua các kênh vay vốn cho người nghèo…Thực 

hiện tốt chính sách an sinh xã hội để trợ giúp đối tượng người nghèo vươn lên 

thoát nghèo làm giàu chính đáng tại địa phương. 

Thực hiện lồng ghép triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

 Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát; 

nâng cao chất lượng nhà ở dân cư. 

4.4.6. Môi trường và an toàn thực phẩm 

Nâng cao chất lượng môi trường và an toàn thực phẩm; xây dựng 

cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi 

phục cảnh quan truyền thống của khu vực nông thôn 

 Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các đề án/kế hoạch tổ chức phân 

loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; 

phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh 

 Thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải (phụ phẩm nông nghiệp, chất 

thải chăn nuôi, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải nhựa...) theo 

nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động 

sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa; 

Đẩy mạnh xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại 

những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, những nơi gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng và các nguồn tài nguyên; Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng 

cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây 

dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”. 

 Cải tạo nghĩa trang phù hợp với cảnh quan môi trường; xây dựng mới và mở 

rộng các cơ sở mai táng, hỏa táng phải phù hợp với các quy định và theo quy hoạch. 

 Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của khu vực nông thôn; 

tăng tỷ lệ trồng hoa, cây xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng một tỷ cây 

xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-

TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung phát triển 

các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu; 

 Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản; cải thiện vệ sinh hộ gia đình. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-524-qd-ttg-2021-de-an-trong-mot-ty-cay-xanh-giai-doan-2021-2025-469538.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-524-qd-ttg-2021-de-an-trong-mot-ty-cay-xanh-giai-doan-2021-2025-469538.aspx
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Tiếp tục rà soát và lắp đặt hệ thống nước sạch tại các xã Chu Trinh, Hưng 

Đạo để cơ bản phủ kín việc cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố. Phấn đấu, tỷ 

lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân 

số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt trên 80%. 

Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đưa tiêu chí nước sạch, vệ sinh môi 

trường vào hương ước, quy ước, coi đây là một tiêu chuẩn thi đua, là tiêu chí 

xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa; Phát động phong trào 

và ra quân ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và tại các cơ 

quan, đơn vị, trường học... trên địa bàn các xã nông thôn mới. 

Thành phố tiếp tục ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích 

nhằm thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn các xã. Hàng năm, thành 

phố tích cực hỗ trợ các phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải cho các xã để tăng 

cường công tác xã hội hóa trong công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải.  

5.5. Hệ thống chính trị 

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao 

chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số 

trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, 

xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận 

pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 

-  Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình 

độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Xây 

dựng Đảng bộ, chính quyền đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, các tổ 

chức đoàn thể chính trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Phấn đấu Đảng bộ, chính 

quyền các xã đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.   

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, 

chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã theo 

quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ 

hành chính công nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo 

hướng minh bạch, công khai và hiệu quả ở các cấp; gán mã, cập nhật, thông báo và 

gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông 

thôn gắn với bản đồ số Việt Nam; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an 

toàn thông tin cho cán bộ cấp xã; phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng 

lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn. 

- Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, 

hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 – 2025 (dự kiến xã Hưng Đạo) 

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

sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn; nâng cao nhận thức, thông 

tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý. 
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- Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo 

lực trên cơ sở giới; tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những người dễ 

bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. 

5.6. Quốc phòng an ninh 

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, phát 

hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn 

xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu, từ nơi xuất phát và ngay tại 

cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả 

khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại chỗ”, hạn chế để hình 

thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự...; nâng cao chất lượng, hiệu 

quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng, nhân rộng 

các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo 

hướng tự phòng, tự quản, tự vệ, tự hòa giải...; triển khai hiệu quả Chương trình 

nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

- Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ 

tiêu quân sự, quốc phòng hàng năm. Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình an 

ninh trật tự; giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự 

an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu, từ nơi xuất phát 

và ngay tại cơ sở; triển khai hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu 

quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới. 

Quyết tâm xây dựng huấn luyện lực lượng dự bị động viên dân quân tự vệ 

đảm bảo đủ quân số thường trực chiến đấu; tuyên truyền vận động quần chúng 

nhân dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt chỉ tiêu được giao. 

Tổ chức đấu tranh các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy trên địa bàn 

đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị của địa phương; tăng cường hiệu 

quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội góp 

phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

5.7. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn 

mới. 

 Tiếp tục tổ chức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

NTM, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát và phản 

biện xã hội trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường vận động, phát huy vai 

trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả 

việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. 

 Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 

đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”;  xây dựng các Chi hội nông 

dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”; 

 Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”,  
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 Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; Chương trình 

trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới;  

 Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; 

thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thực hiện Cuộc 

vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.  

5.8. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; truyền thông về xây 

dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới. 

 Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết 

quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn 

diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát 

thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại 

và giám sát của cộng đồng. 

 Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, đặc biệt cán bộ cơ sở. 

 Đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người 

dân và cộng đồng về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

 Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao 

nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng nông thôn mới; 

thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới.  

 Tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới”. 

  III. NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

   1. Tổng nhu cầu nguồn vốn: 394.409,2 triệu đồng (gồm nguồn vốn đầu 

tư công, sự nghiệp, Chương trình MTQG XDNTM, nguồn huy động và các 

nguồn hợp pháp khác....) 

 - Ngân sách Nhà nước: 376.093,1 triệu đồng; 

 - Nhân dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác: 18.316,1 triệu đồng 

 Trong đó: 

 Năm 2021: 154.985,8 triệu đồng (Ngân sách NN 150.544,7 triệu đồng; 

nhân dân đóng góp và các nguồn khác: 4.441,1 triệu đồng); 

 Năm 2022: 131.748,9 triệu đồng (Ngân sách NN 127.651,3 triệu đồng; 

nhân dân đóng góp và các nguồn khác 4.097,6 triệu đồng); 

 Năm 2023: 72.089,7 triệu đồng (Ngân sách NN 65.842,1 triệu đồng; 

nhân dân đóng góp và các nguồn khác: 6.247,6 triệu đồng); 

 Năm 2024: 16.431,6 triệu đồng (Ngân sách NN 13.863,8 triệu đồng; 

nhân dân đóng góp và các nguồn khác: 2.549,8 triệu đồng); 
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 Năm 2025: 19.171,1 triệu đồng (Ngân sách NN 18.191,1 triệu đồng; 

nhân dân đóng góp và các nguồn khác: 980,0 triệu đồng).  

 2. Danh mục, nội dung, kinh phí phân kỳ thực hiện cần hỗ trợ đầu tư 

thực hiện. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Về công tác chỉ đạo điều hành 

 Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức 

chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; huy động cả hệ thống chính trị 

và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Quyết liệt chỉ đạo 

triển khai xây dựng nông thôn mới đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã trên 

địa bàn. Chủ động rà soát, xây dựng khung kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện, 

trong đó phải xác định rõ lộ trình và cân đối nguồn lực, đảm bảo khả thi, chuyển 

mạnh về chiều sâu và bền vững. 

 Đẩy mạnh thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn 

mới kiểu mẫu; thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu đi vào chất lượng, chiều sâu, 

góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Tiếp tục ưu tiên 

xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi 

trường, an ninh trật tự an toàn xã hội. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

 Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ thường xuyên, liên 

tục, kiên trì mục tiêu của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh các 

phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và công tác vận động người dân để 

người dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới bằng các hành 

động cụ thể, tạo sự lan tỏa. Đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền; tiếp 

tục phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên các cấp trong triển khai thực 

hiện Chương trình. 

4. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp 

 Kết hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp 

thông minh thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục triển khai hiệu 

quả Chương trình OCOP theo hướng đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng 

gắn với xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ 

trong sản xuất. Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 

khu vực nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là sơ chế, bảo quản, chế biến sâu và 

phát triển thị trường đối với các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất 

lượng các Hợp tác xã để tạo mối liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp 

bền vững. 

 5. Về huy động nguồn lực, sử dụng nguồn lực và thu hút đầu tư  

Tập trung ưu tiên các nguồn lực và huy động bố trí sử dụng lồng ghép các 

nguồn vốn đảm bảo hiệu quả; tranh thủ mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước 



17 

 

đến các tổ chức đơn vị và nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập bền vững cho nhân dân. 

Thu hút đầu tư: Vận động, khuyến khích tạo môi trường thuận lợi cho các 

Doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhân rộng 

và củng cố các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đảm bảo ổn định lâu dài.  

6. Về đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở 

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

cơ sở để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm đào tạo tăng 

cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn 

mới các cấp, nhất là ở cấp xã, thôn để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề 

xuất các cơ chế, chính sách, cách làm sáng tạo, đột phá phù hợp với điều kiện đặc 

thù của địa phương. Cán bộ, công chức cơ sở chủ động nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ để tạo sự chuyển biến trong triển khai chương trình.   

 

PHẦN III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Phòng Kinh tế thành phố  

- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp các phòng, ban, UBND các xã và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc tham 

mưu việc triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ tổng hợp tình hình triển khai 

thực hiện, báo cáo Thường trực Thành ủy, Lãnh đạo UBND thành phố và Sở Nông 

nghiệp và PTNT (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng). 

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn để triển khai thực hiện 

Chương trình có đảm bảo hiệu quả.  

- Phối hợp chỉ đạo các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao có 

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các xã tham mưu triển khai các nội 

dung, nhiệm vụ được giao. 

- Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo UBND Thành phố kêu gọi, huy động 

xã hội hóa để tăng cường nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình. 

- Tham mưu cho UBND Thành phố công tác thi đua khen thưởng, tổng 

kết rút kinh nghiệm hàng năm và cả giai đoạn. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với Phòng Kinh tế và phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành 

phố xem xét cân đối bố trí kế hoạch vốn để thực hiện các nhiệm vụ trong nội 

dung triển khai thực hiện Chương trình 

3. Các phòng, ban, đơn vị thành phố (có Thủ trưởng đơn vị là Thành 

viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố 

Cao Bằng) 
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Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã triển 

khai thực hiện các nội dung tiêu chí, lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo 

thực hiện Chương trình được hiệu quả. 

4. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố  

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ 
chứ năng nhiệm vụ của đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận 
động Thành viên, Đoàn viên, Hội viên thuộc tổ chức chính trị - xã hội của mình 
về các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021 - 2025. 

5. Ủy ban nhân dân các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh 

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp của Chương trình, có trách nhiệm 

xây dựng Kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng năm và cả giai đoạn để tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả trên địa bàn xã.  

- Tổ chức tuyên truyền vận động nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân 

trong việc triển khai thực hiện Chương trình; ưu tiên bố trí lồng ghép nguồn lực, chủ 

động đề ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phù hợp với điều 

kiện của địa phương. Định kỳ báo cáo, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện 

nhằm đạt được kết quả cao đảm bảo mục tiêu đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở NN & PTNT Cao Bằng; 

- Văn phòng ĐP NTM tỉnh Cao Bằng; 

- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các phó CT UBND TP; 

- MTTQ & các Tổ chức Chính trị XH TP; 

- Các phòng ban, đơn vị Thành phố; 

- ĐU - HĐND - UBND - UB MTTQ  

các xã, phường; 

- Cổng TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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