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- Bình quân Bộ tiêu chí huyện của tỉnh ñạt 06 tiêu chí;
- Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu ñáp ứng yêu cầu phát triển sản
xuất và ñời sống của cư dân nông thôn: giao thông, ñiện, thủy lợi, 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 ñịnh cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm
2015.
2. Chỉ tiêu năm 2017:
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ ñạo, ñiều hành và cơ chế
chính sách thực hiện nông thôn mới trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2020 theo yêu
cầu của Trung ương;
- Có thêm 05 xã ñạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã ñạt chuẩn nông thôn
mới trên ñịa bàn tỉnh ñến cuối năm 2017 là 43/96 xã;
- Phấn ñấu tiêu chí xã ñạt bình quân 11,5 tiêu chí/xã
- Phấn ñấu tiêu chí huyện ñạt bình quân 4,6 tiêu chí/huyện (Bộ tiêu chí huyện
có tổng 9 tiêu chí);
- Tập trung ñẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm.
(Chi tiết có các phụ lục kèm theo)
ðiều 2. Từng ñịa phương và các sở, ngành phải cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ
về xây dựng nông thôn mới trong kế hoạch hàng năm; phân công rõ trách nhiệm cho
từng ñơn vị, cá nhân; khắc phục triệt ñể những tồn tại, hạn chế thời gian qua nếu có.
Chủ ñộng tổ chức kiểm tra, ñôn ñốc, hướng dẫn trong quá trình xây dựng nông thôn
mới. ðịnh kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và năm tổng hợp báo cáo kết quả thực
hiện gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết
ñịnh số 3681/Qð-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2020 và năm 2016.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, các Thành viên Ban Chỉ ñạo các Chương trình mục tiêu quốc
gia giai ñoạn 2016 - 2020 tỉnh, Chánh Văn phòng ñiều phối Chương trình mục tiêu

