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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới 6 tháng đầu năm năm 2020 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI  

1. Công tác tuyên truyền, vận động 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ và 

các Hội, đoàn thể của tỉnh tổ chức tuyên truyền thực hiện Phong trào thi đua “Cao 

Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” được 50 hội nghị và 01 hội thảo, với 

2.835 lượt người tham gia; phối hợp với Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh-truyền 

hình tỉnh tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc 

tốt và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. UBND các huyện, 

thành phố đã tổ chức được 129 hội nghị tuyên truyền, với 3.681 lượt người tham 

gia. Duy trì các cụm pa nô tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.  

2. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình 

Bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp 

được kiện toàn đúng theo quy định tại Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia. Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối cấp Tỉnh, cấp 

Huyện được kiện toàn kịp thời đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện 

Chương trình. Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh được kiện toàn tại Quyết 

định số 888/QĐ-UBND ngày 29/5/2020; BCĐ huyện Quảng Hòa, Hà Quảng và 

Trùng Khánh đã kiện toàn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện. 38 xã 

thành lập mới sau khi sáp nhập đã kiện toàn Ban Quản lý cấp xã thực hiện các 

chương trình MTQG. 

3. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện  

 UBND tỉnh đã ban hành văn bản và phê duyệt kế hoạch thực hiện các nội 

dung của Chương trình, gồm:  

 - Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. 

 - Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 26/3/2020 về kế hoạch thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2020. 

- Hướng dẫn số 77/UBND-TH ngày 14/1/2020 hướng dẫn phân bổ và sử 

dụng vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020. 
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- Hướng dẫn số 123/UBND-TH ngày 17/11/2020 hướng dẫn phân bổ chi tiết 

và thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn dự phòng 

CTMTQG xây dựng NTM năm 2020. 

- Công văn số 1391/UBND-KT ngày 05/6/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 564/KH-BCĐ ngày 9/3/2020 về 

triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

4. Đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện Chương trình 

- UBND tỉnh đã cử 5 cán bộ cấp tỉnh, 2 cán bộ cấp huyện tham dự lớp tập 

huấn về triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020, do Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức. 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn 

đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cho 60 học viên, 

là cán bộ các sở, ngành liên quan, phòng nông nghiệp các huyện, phòng kinh tế 

thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình mỗi xã một sản 

phẩm. Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đối tượng là lãnh đạo 

xã, thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã, đại diện các tổ chức 

đoàn thể của xã, thôn bản. 

5. Về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp Chương trình xây dựng nông thôn mới hỗ trợ 

thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội nông dân 

tỉnh và các huyện, Thành phố đã ra thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 

thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. 

- Về phát triển hợp tác xã nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại: Tính đến 

ngày 15/5/2020, trên địa bàn tỉnh có 89 hợp tác xã nông nghiệp1. Trang trại đạt tiêu 

chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNN ngày 13/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, có 01 trang trại (Trang trại Lâm nghiệp, tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An). 

Trong 06 tháng đầu năm 2020, không có trang trại mới được thành lập đạt tiêu chí 

theo quy định. 

- Các huyện, Thành phố đang xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đào tạo 

nghề theo khung chương trình, giáo trình của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tập trung 

đào tạo nghề nông nghiệp cho các đối tượng chính sách, an sinh xã hội và thực 

hiện các chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn (ưu tiên đào tạo 

gắn với nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng  hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển 

sản xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ). 

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

                                           
1 Tính đến thời điểm 15/5/2020 trên địa bàn tỉnh có 89 HTX nông nghiệp, gồm: 7 HTX trồng 

trọt, 3 HTX lâm nghiệp, 9 HTX chăn nuôi, 3 HTX nuôi trồng thủy sản, 50 HTX nông nghiệp kinh doanh 

tổng hợp. Thành lập mới 6 HTX nông nghiệp,  HTX ngừng hoạt động 17. 



3 

 

a) Tổng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới: 1.809.100,59 triệu 

đồng. Trong đó: 

- Nguồn ngân sách Trung ương: 1.602.862 triệu đồng, bao gồm: 

+ Vốn đầu tư phát triển 1.232.828 triệu đồng (trong đó có 693.860 triệu 

đồng trực tiếp hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã giao tại 

Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2020). 

+ Vốn sự nghiệp 370.034 triệu đồng (trong đó có 202.700 triệu đồng trực 

tiếp hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã giao tại Quyết định 

số 2496/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc điều chỉnh và giao chi tiết chỉ tiêu kế 

hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2020).  

- Nguồn ngân sách tỉnh: 198.709,62 triệu đồng (trong đó có 52.249,93 triệu 

đồng, trực tiếp hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới). 

- Huy động từ cộng đồng dân cư: 7.528,97 triệu đồng. 

b) Kết quả thực hiện tính đến 30/6/2020 đối với nguồn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình: 

- Vốn đầu tư phát triển, giải ngân được 247.169,73 triệu đồng (đạt 35,62%). 

- Vốn sự nghiệp, giải ngân được 12.906,73 triệu đồng (đạt 6,37%). 

(chi tiết như phụ lục I) 

8. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí và xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Tính đến hết tháng 6/2020, có 11 xã đạt 19 tiêu chí (giảm 9 xã so với năm 

2019, do sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã). Ước tính hết năm 2020 có 16 xã, 

đạt 19 tiêu chí; có 7 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; có 45 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; có 76 

xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 10,44 tiêu chí/xã, giảm 0,18 tiêu 

chí/xã so với năm 2019 (chi tiết như phụ lục II). 

9. Hiện trạng xây dựng nông thôn mới tại các xóm khó khăn khu vực 

biên giới 

Thực hiện Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu 

vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và vùng hải đảo xây dựng nông 

thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Khi bắt đầu thực hiện, 

tỉnh Cao Bằng có 448 xóm thuộc 36 xã của 8 huyện triển khai thực hiện, sau khi 

sáp nhập đơn vị hành chính còn 293 xóm thuộc 32 xã của 6 huyện thực hiện. Đến 

nay, số tiêu chí bình quân/thôn đạt 10,34 tiêu chí. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được 

Ngay từ đầu năm kế hoạch, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao nguồn 

ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho các Sở, ngành, các 

huyện, Thành phố; ban hành kế hoạch thực hiện năm 2020 và tổ chức hội nghị 
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triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các huyện, Thành phố, các xã 

thực hiện Chương trình. 

2. Những khó khăn, hạn chế  

Nguồn vốn ngân sách Trung ương đã giao từ cuối năm 2019, nhưng đến nay 

các đơn vị mới xây dựng xong kế hoạch thực hiện và trình phê duyệt. Do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên phải hoãn các hội nghị tập huấn, hội thảo 

tuyên truyền, các công trình đang thi công cũng tạm dừng. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Mục tiêu 

- Phấn đấu có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Chu Trinh, thành phố 

Cao Bằng; xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa; xã Đức Long, huyện Hòa An; xã 

Lương Can, huyện Hà Quảng; xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang; xã Ngọc Côn, huyện 

Trùng Khánh; xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm; xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc. Tiếp 

tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn 

mới, tiến tới thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

- Số tiêu chí bình quân/xã tăng thêm từ 1-1,5 tiêu chí so với năm 2019; bình 

quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 12 tiêu chí/xã. 

 - Giảm 11 xã đạt dưới 10 tiêu chí (mỗi huyện có 01-02 xã thực hiện hoàn 

thành), gồm các huyện Thạch An, Hạ Lang, Trùng khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, 

Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hòa An, Quảng Hòa.  

 - Phấn đấu có 44 xóm của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới  đạt 

chuẩn nông thôn mới (chi tiết như phụ lục III).  

- Đối với sản phẩm OCOP: Cấp tỉnh phấn đấu có 5-10 sản phẩm được công 

nhận đạt 3 sao; cấp huyện, có ít nhất 01 được công nhận đạt 03 sao. 

- Phấn đấu thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2015-2020. 

- Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản 

xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường 

học, trạm y tế xã. 

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình 

sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,5 lần so 

với năm 2015. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở; đẩy 

mạnh công tác truyền thông; thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các 

điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; sử dụng và phát huy hiệu quả Cổng Thông tin 
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điện tử Chương trình MTQG nông thôn mới Cao Bằng; đẩy mạnh phong trào thi 

đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai 

trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Nội dung xây dựng nông thôn 

mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ phục 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh chuyển giao ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng và nhân 

rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, rà soát quy hoạch 

sản xuất nông lâm nghiệp để sản xuất hàng hoá tập trung, hỗ trợ, thu hút các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện có hiệu quả tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

- Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất 

nông nghiệp sạch-an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh 

tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững. Xây dựng 

các mô hình liên kết chuỗi, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với 

thực hiện Chương trình OCOP. 

 - Huy động, lồng ghép, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực xây 

dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ cho người dân 

trong sản xuất, sinh hoạt;  

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

cho lao động ở nông thôn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.  

 - Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân 

dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hoá ở cơ sở. 

- Tăng cường các biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình (định kỳ, đột xuất), nhất là các xã đăng 

ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: CT, các PCT;  

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; 

- Các sở, ngành thành viên BCĐ; 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (Kh).                                                                

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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