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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015
của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng
----------------------

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 03/3/2015 của Thủ tướng
Chính phủ Ban hành Chương trình công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo
Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban
chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng xây dựng
Chương trình công tác năm 2015 với nội dung sau:
I. MỤC TIÊU.
Tập trung hoàn thành mục tiêu giai đoạn I (2010 - 2015), Chương
trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh phê duyệt
tại Quyết định số 1054/QÐ-UBND, ngày 30/5/2013, trong đó:
- Có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới.1
- Huyện Ðơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới; tất cả các xã
thuộc thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc đạt chuẩn nông thôn mới.
- Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: trên 20 xã.
- Phấn đấu số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt trên 15 tiêu chí.
- Tổng sản phẩm (GRDP - theo giá 1994) tăng khoảng 14 - 14,5% so
với năm 2014; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 52 - 52,5 triệu
đồng2.
- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha canh tác đạt trên 135 triệu
đồng/ha/năm.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Tập trung phát triển và nâng cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên
địa bàn xã, thôn trực tiếp gắn với phát triển đời sống hàng ngày của người
dân (giao thông, thủy lợi, điện, giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi
trường,... ).

1, 2

Theo Nghị quyết số 118/2014/NQ-HÐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh là có ít nhất 35 xã đạt
19/19 tiêu chí nông thôn mới.
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2. Phát triển sản xuất gắn với tổ chức lại sản xuất và tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn,
nâng cao thu nhập cho người dân.
3. Bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn.
4. Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn.
5. Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.
6. Nâng cao hiệu quả truyền thông, đào tạo đội ngũ cán bộ và tăng
cường năng lực đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình.
III. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC CẦN TẬP TRUNG CHỈ
ĐẠO.
1. Trên cơ sở 06 nhiệm vụ trọng tâm, các địa phương cần chủ động
lựa chọn những vấn đề bức xúc về sản xuất và cải thiện đời sống của người
dân trên từng địa bàn để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ rệt, trong đó
ưu tiên chỉ đạo và hướng dẫn các xã khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây
dựng nông thôn mới. Đối với những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần
tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí,
đảm bảo đạt chuẩn bền vững, riêng tiêu chí thu nhập phấn đấu tăng thêm từ
5%, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch.
2. Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương: Các sở, ngành
của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các cơ chế, chính
sách, các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương ban hành trong
năm 2015 cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để các địa phương, cơ
sở triển khai thực hiện.
3. Xây dựng Đề án Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016 - 2020:
- Căn cứ kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, kết quả giai đoạn 2010 - 2015 và
điều kiện thực tế, bổ sung mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2016 - 2020; xác
định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thực hiện; khẩn
trương tính toán, xác định nguồn lực và cơ cấu nguồn lực. Trong tái cơ cấu
đầu tư công, cần nghiên cứu có cơ chế, chính sách thu hút và nhân rộng mô
hình tư nhân bỏ vốn đầu tư vào các công trình cung cấp nước sạch, xử lý
chất thải ở nông thôn, thủy lợi và các lĩnh vực khác; các cơ chế, chính sách
cần có để huy động tốt nguồn lực để đảm bảo mục tiêu trên.
- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án Kế hoạch
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
(sau khi được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh phê duyệt).
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4. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, tuyên truyền,
vận động:
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tập
huấn theo chiều sâu, tạo sự đồng thuận cao, hưởng ứng tích cực hơn, tạo
phong trào rộng khắp ở các địa phương, các ngành, phát động nhiều hơn
phong trào thi đua cùng cả nước, địa phương chung sức xây dựng nông
thôn mới; chú trọng công tác quảng bá các mô hình tiêu biểu, các cách làm
hay, sáng tạo,... cũng như kịp thời uốn nắn những biểu hiện sai lệch, chạy
theo thành tích trong quá trình thực hiện Chương trình.
- Kịp thời đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 nhằm tìm ra những gương điển hình,
những cách làm hay, sáng tạo cần nhân rộng trong xây dựng nông thôn
mới; có cơ chế bình xét, khen thưởng nhằm khích lệ động viên, biểu dương
để tạo nên phong trào phấn đấu, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân và hệ
thống chính trị ra sức thi đua đạt các mục tiêu của Chương trình.
- Tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân tiêu biểu có
nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.
5. Rà soát, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch
nông thôn mới, đảm bảo tính kết nối giữa nông thôn và thành thị; lưu ý
việc gắn kết các quy hoạch: quy hoạch các khu dân cư, quy hoạch sử dụng
đất, quy hoạch sản xuất của xã, quy hoạch chung của huyện gắn với xây
dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung; chọn một số khu dân cư làm
điểm để tập trung chỉ đạo quản lý theo quy hoạch, hình thành những khu
dân cư nông thôn theo quy hoạch.
6. Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, nâng cao thu nhập:
- Tập trung ưu tiên thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống
nhân dân, triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa
chủ lực trên địa bàn xã. Ưu tiên phát triển những sản phẩm mà xã đang
làm, có lợi thế cạnh tranh, có thị trường ổn định; đẩy mạnh công tác khuyến
nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi;
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đặc biệt chú trọng đến tổ
chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nghề cho lao
động nông thôn.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ
phục vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 27/QĐ-TTg, ngày
05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 450-KL/TU, ngày
27/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện
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Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2011 - 2015.
- Phát triển các hình thức hợp tác kinh tế phù hợp đối với từng lĩnh
vực thủy lợi, trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp. Xây dựng các mô hình
hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; mô hình liên kết giữa nông hộ
với doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, gia trại
phát triển ..., trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để nhân rộng. Khuyến khích,
phổ biến, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như tái canh cải tạo cây
cà phê, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa và
nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả khác; tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh
nghiệp đầu tư phát triển nông thôn, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
7. Tập trung chỉ đạo cải thiện chất lượng môi trường nông thôn.
- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về
bảo vệ, cải thiện cảnh quan, môi trường nơi sinh sống và sản xuất; Tăng
cường vận động người dân giữ gìn môi trường thông qua phong trào “Toàn
dân bảo vệ môi trường”, phong trào “5 không - 3 sạch”, “Phát huy vai trò
xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi
trường”...
- Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học
công nghệ và nâng cao nhận thức của người dân trong xử lý rác thải, nước
thải từ hộ gia đình; mô hình xã, thôn xanh - sạch - đẹp.
- Tập trung xử lý rác thải, nước thải, chất thải rắn và xây dựng cảnh
quan xanh - sạch - đẹp ở các công trình công cộng và các hộ gia đình. Thực
hiện thí điểm việc phân loại rác thải nông thôn từ nguồn, tạo thói quen của
người dân; thí điểm một số mô hình xử lý chất thải rắn theo hướng áp dụng
tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các cơ sở xử lý.
8. Nâng cao năng lực bộ máy Ban chỉ đạo, giúp việc các cấp.
- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo xây
dựng nông thôn mới các cấp. Trong đó bao gồm kiện toàn bộ máy giúp
việc Ban chỉ đạo các cấp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết
định số 1996/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 11 năm 2014; Cấp ủy, chính quyền,
mặt trận, đoàn thể các cấp xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ
trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ để tập trung lãnh, chỉ đạo; có bước đi vững
chắc, lộ trình cụ thể và vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách để phát huy
tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.
- Tiếp tục hoàn thiện tài liệu chuẩn, tăng cường tập huấn, nâng cao
kiến thức xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ vận hành Chương
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trình từ tỉnh đến xã, thôn, nhất là cộng đồng dân cư thực hiện xây dựng
nông thôn mới.
9. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời
sống văn hóa nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn.
- Tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; giữ gìn và phát huy
truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng vùng, từng dân tộc, từng thôn, cộng
đồng.
- Cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám
chữa bệnh; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người dân nông
thôn, nhất là tại các xã, thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số.
- Giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn; chú trọng xây dựng và nhân
rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư; phát huy vai trò của
các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng.
10. Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Tập trung các nguồn lực để xây dựng
các công trình hạ tầng thiết yếu theo quy hoạch, ưu tiên đầu tư nâng cấp
những công trình có nhu cầu bức thiết phục vụ sản xuất và đời sống của
nhân dân. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển đường giao thông nông thôn;
khẩn trương hoàn thành, phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ
thống ao, hồ thuỷ lợi nhỏ theo nhóm hộ và hỗ trợ phát triển hệ thống kênh
nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, sửa chữa nâng cấp công trình thủy
lợi bị xuống cấp để đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất. Nghiên cứu xây
dựng đề cương Đề tài ứng dụng hệ thống thông tin tích hợp địa lý GIS
quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới. Tiếp tục ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển
hình, ưu tiên để cộng đồng và người dân tự tổ chức thi công, giám sát,
quản lý nhằm giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng của công
trình. Tăng cường công tác quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng đối với
các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
11. Kết hợp ưu tiên chỉ đạo điểm và đẩy mạnh triển khai trên
diện rộng:
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và tập trung nguồn lực đầu
tư cho các xã điểm, xã ưu tiên và huyện điểm Đơn Dương; xây dựng kế
hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện, đảm bảo 43 xã giai đoạn I và huyện
Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.
- Đối với việc triển khai tại các xã còn lại: Ban chỉ đạo xây dựng
nông thôn mới các cấp phân công trách nhiệm thực hiện từng tiêu chí, từng
công việc cụ thể cho cấp xã, thôn, hộ gia đình; ngoài việc xác định phát
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triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, cần
ưu tiên thực hiện những nội dung không đòi hỏi nhiều vốn hỗ trợ từ ngân
sách như cải tạo vườn tạp, nhà ở, công trình vệ sinh, cổng, hàng rào, nâng
cao đời sống văn hóa nông thôn, xây dựng tình làng nghĩa xóm.
12. Tăng cường huy động nguồn lực cho Chương trình:
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thu hút đầu tư về
nông thôn trên cơ sở các chính sách của Trung ương; tăng cường vận động
và lồng ghép vốn của các tổ chức quốc tế; tranh thủ nguồn vốn ODA, FDI
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; huy động các nguồn lực khác từ doanh
nghiệp, từ xã hội, cộng đồng, nguồn vốn đóng góp của nhân dân, các
nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
- Triển khai lồng ghép các Chương trình MTQG trên địa bàn xã; đối
với các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản, cần thực hiện theo cơ
chế đầu tư xây dựng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
quy định tại Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 21/3/2013 của Thủ tướng
Chính phủ.
- Thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình
theo Quyết định số 1457/QĐ-UBND, ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh; phát
huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện
tốt chủ trương dân làm, thôn làm, xã làm là chính, nhà nước hỗ trợ để đầu tư
các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, phát triển sản xuất.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Căn cứ những nhiệm vụ trọng tâm trên và theo chức năng nhiệm vụ
được giao các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các đồng chí thành viên
Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ban chỉ đạo và
UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo xây dựng chương
trình, kế hoạch năm 2015 của đơn vị, địa phương mình để tổ chức thực
hiện:
1. Phân công thực hiện:
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ theo nhóm
hộ và Đề án hỗ trợ phát triển hệ thống kênh nội đồng phục vụ sản xuất
nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Phối hợp với các sở ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế,
chính sách ưu tiên, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác cấp nước sinh
hoạt nông thôn.
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- Nghiên cứu xây dựng Đề tài ứng dụng hệ thống thông tin tích hợp
địa lý GIS quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối
Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các địa
phương rà soát, điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã đảm bảo
phù hợp với quy hoạch và cơ chế, chính sách hiện hành.
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt
Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của từng xã gắn với tái cơ cấu
ngành nông nghiệp.
- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã tập trung xây
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất theo quy hoạch, thực hiện
hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư cho Chương trình năm 2015.
b) Sở Nội vụ:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề
xuất Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh về tổ chức bộ
máy, quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng điều phối Chương
trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; văn bản hướng dẫn các địa phương
trong tỉnh về tổ chức, hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình
nông thôn mới cấp huyện theo Quyết định số 1996/QĐ-TTg, ngày
04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch, hướng
dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng, đề xuất và tổng hợp danh sách
các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới để
khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 05 năm của tỉnh, toàn quốc và thi đua khen
thưởng hàng năm.
c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho
UBND tỉnh bố trí các nguồn vốn theo hướng ưu tiên các xã điểm, xã ưu
tiên và huyện điểm Đơn Dương, Đức Trọng; tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn
các địa phương thực hiện tốt cơ chế đầu tư xây dựng theo Quyết định số
1457/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh và nguồn vốn trái phiếu
Chính phủ đầu tư cho Chương trình.
d) Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn quản lý, sử
dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác
kiểm tra, thanh quyết toán các nguồn vốn Chương trình xây dựng nông
thôn mới theo quy định.
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp
tục hoàn chỉnh dự thảo Quy định mức hỗ trợ các hoạt động về phát triển
sản xuất, dịch vụ nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới
theo Thông tư số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC, ngày
02/12/2013 của liên bộ: Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn, Bộ Kế
hoạch- Đầu tư và Bộ Tài chính để trình HĐND tỉnh.
đ) Sở Xây dựng:
- Tăng cường chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn rà soát, điều
chỉnh, bổ sung quy hoạch chung; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực
hiện cắm mốc quy hoạch và thực hiện quy định quản lý quy hoạch.
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, lựa
chọn một số khu dân cư kiểu mẫu thực hiện theo quy hoạch để làm điểm
và tập trung chỉ đạo.
e) Sở Giao thông - Vận tải: Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc thực
hiện Đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình
xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 theo Quyết định số 1429/QĐUBND, ngày 01/7/2011 và Quyết định số 2580/QĐ-UBND, ngày
27/11/2014 của UBND tỉnh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện Đề án tại các địa phương; bổ sung, hoàn thiện
một số thiết kế mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng và một số vật liệu chủ yếu
nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân tự tổ chức thi công.
g) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các sở, ngành, địa
phương và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh hơn nữa công tác
tuyên truyền, vận động theo chiều sâu, bằng nhiều hình thức, nội dung
phong phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; mở rộng việc xã hội hoá
công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến từng địa bàn
dân cư, từng hộ gia đình.
h) Sở Y tế: Hướng dẫn các địa phương nâng cao chất lượng công tác
khám chữa bệnh, thực hiện tốt chính sách về bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe
nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
i) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lâm Đồng: Chỉ đạo các tổ chức tín
dụng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận được nguồn
vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số
41/2010/NĐ-CP, ngày 12/4/2010 của Chính phủ để vay vốn đầu tư phát
triển sản xuất; đẩy mạnh cho vay đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất
để thực hiện kế hoạch tái canh cà phê của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam; chính sách hỗ trợ lãi suất để phát triển sản xuất
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chế biến nông, lâm sản của tỉnh.
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k) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành và các
địa phương chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh môi trường nông
thôn như: Tập trung xử lý rác thải, nước thải, chất thải rắn; thí điểm việc
phân loại rác thải nông thôn từ nguồn, thí điểm một số mô hình xử lý chất
thải rắn theo hướng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư
các cơ sở xử lý.
l) Các sở: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và
Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tài
nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành
liên quan khác căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục chỉ đạo thực
hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ đầu
tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện, ưu tiên lồng ghép nguồn lực của sở,
ngành để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; tăng cường đôn đốc, hướng
dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng
nông thôn mới liên quan đến ngành mình đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế
hoạch đã được phê duyệt. Đối với xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tập
trung chỉ đạo các địa phương, các xã xây dựng theo quy hoạch, lựa chọn đầu
tư những công trình có nhu cầu bức thiết phục vụ sản xuất và đời sống; đối
với các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng cần tăng cường công tác
quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng.
Ngoài ra, các sở, ngành có liên quan tập trung thực hiện các chính sách:
- Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐTTg, ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với
tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo Quyết định số
62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ.
- Các chính sách thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền
vững giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg, ngày
08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
- Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định
1956/QĐ-TTg, ngày 21/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
m) Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh:
- Tiếp tục bám sát, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi
đua “Dân vận khéo”. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện cuộc vận
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động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn
với xây dựng nông thôn mới.
- Nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua ở khu dân cư, góp phần
thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổ chức các buổi tọa đàm,
trao đổi, tìm hiểu mô hình vận động toàn dân chung sức xây dựng nông
thôn mới.
- Tăng cường vai trò giám sát, phản biện việc thực hiện chủ trương,
cơ chế, chính sách, việc sử dụng và huy động các nguồn lực thực hiện
Chương trình và đánh giá công nhận đạt chuẩn nông thôn mới ở địa
phương, đặc biệt là cấp xã.
n) Các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và các hội, đoàn thể quần
chúng nhân dân (như Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên
đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên
minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh
...): theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn vị, chủ động
lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp để vận động, khích lệ, động
viên các cá nhân, tổ chức cùng đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn
mới.
h) Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới;UBND các huyện, thành phố
Đà Lạt, Bảo Lộc:
- Căn cứ Chương trình công tác của Ban chỉ đạo tỉnh, xây dựng các
chỉ tiêu cụ thể, kế hoạch và đề ra nhiệm vụ phấn đấu thực hiện đạt kết quả
tại địa phương mình.
- Chỉ đạo thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đề án
nông thôn mới cấp xã; hoàn thành cắm mốc quy hoạch cho các xã điểm và
xã ưu tiên trên địa bàn trong năm 2015.
- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch vốn thuộc Chương trình xây dựng
nông thôn mới năm 2015 và lồng ghép có hiệu quả vốn các chương trình,
dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn cho mục tiêu Chương trình.
- Tổ chức tổng kết các mô hình có hiệu quả, bài học kinh nghiệm,
cách làm hay để nhân rộng; đề xuất những giải pháp tháo gỡ những
vướng mắc về cơ chế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện
Chương trình.
- Chỉ đạo Tổ thẩm định của huyện phối hợp các đơn vị liên quan tiến
hành rà soát từng tiêu chí và trình UBND tỉnh công nhận các xã đạt chuẩn
nông thôn mới của địa phương theo kế hoạch.

Ha/CT NTM 2015

11

2. Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới
tỉnh:
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số
1996/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và của
UBND tỉnh có trách nhiệm:
a) Thực hiện tốt vai trò tổ chức tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh,
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình
năm 2015.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển
khai và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
của các địa phương; rà soát các nội dung bất cập trong quá trình thực hiện,
kịp thời tổng hợp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa
phương.
- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, thẩm định, hướng
dẫn, tham mưu UBND tỉnh công nhận các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn
mới.
- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt
động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành
phố chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu của Chương trình năm 2015.
- Theo dõi, tổng hợp, tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về tình
hình thực hiện Chương trình.
b) Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh xây
dựng nội dung, kế hoạch, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo
Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh tổ chức các
đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình tại các địa
phương, cơ sở trong tỉnh.
c) Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi
đua khen thưởng tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo
nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh:
- Tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Lâm Đồng gắn với công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015.
d) Tham mưu cho Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh
xây dựng báo cáo của tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 6
tháng và 9 tháng đầu năm 2015, báo cáo tổng kết Chương trình năm 2015
và giai đoạn 2011-2015, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn
phòng UBND tỉnh chuẩn bị, phục vụ Họp Ban chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu
năm (cuối tháng 6/2015); 9 tháng đầu năm (đầu tháng 10/2015) và Hội
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nghị của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
tổng kết Chương trình năm 2015 và cả giai đoạn 2010-2015 (cuối tháng
12/2015).
e) Thực hiện, hoàn thành đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống
thông tin thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm
Đồng giai đoạn 2010 - 2020”.
V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO.
Các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh, Ban
chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh
thực hiện ngiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, cả
năm về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm
vụ được giao, gửi Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh và Văn phòng điều phối
Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Nơi nhận:
- BCĐ TW Chương trình xây dựng NTM (b/c);
- VPĐP TW Chương trình xây dựng NTM (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các đ/c thành viên BCĐ XDNTM tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, BCĐ XD NTM và UBND
các huyện, thành phố; Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM tỉnh;
- Lưu: VPTU, BCĐ.

BÍ THƯ
kiêm
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nguyễn Xuân Tiến

