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KE HOACH
Trlen khai thuc hiên Dè ân xây dgng nông thôn mrii trong quâ trinh tIô

bàn câp huyÇn giai tlo4n 2017 -2020 rheo Quyér tlinh s6
ngày 18 thâng 5 nàm2017 cüa Thü tuông Chinh phü
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Càn cri Quyét oint 16oo/eD-TTG ngày 16 thring 8 nâm 2016 cüa Thü
tuông Chinh phü vè phê duyêt Chuong
nông thôn môi giai doan 2016 - 2020;

trinh muc tiêu quôc gia xây dpg
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Càn cir Quyét dinh 676/QD.-TTG ngày 18 thâng 5 nâm 2Ot7 cüa Thü
tuông Chinh phü vè phê duyêt Oè an xay almg nông thôn môi trên dia bàn
câp huyên giai doan 2017 -2020;

Thuc hiên. Công vàn sô Zt.ünXO-efil(T ngày 15 thang 9 nâm Z0t7
Bq Xây dtmg vê thrrc hiên quyêt dinh 676IQD-TTG ngày 18 rhâng 5 nàm
2017 clûa Thü tuông Chinh phü,

Üy ban nhân dân tinh ban hành Ké hoach trién khai thuc hiên Dè ân
xây dgng nông thôn môi trên dia ban câp huyên giai do4n Z0i7 - Z,OZO tneo
Quyêt dinh sô 676lQD-TTg ngày l8 thâng 5 nâm Z0t7 cüa Thü tuong
Chinh phü nhu sau:

I. MUC DiCH, YÊU CÀU

1. Mgc tlich:

Hinh thành khu vuc dân cu và co sô ha tàng tlia ban câp huyên phù hqp
vôi tién trinh công nghiip hôa,.hiên <Iaihôa nôni nghiêp, nông thôn. Tâi co
câu nông nghiêp và nâng cao tliêu kiÇn sông cho nguài dân nông thôn gân vôi
diêu kiên sông nguùi dân dô thi

Iz. Yeu cau:

_. Cu thê h6a Quyét dinh sô SSSfqo-ff gngày 05t4t2016 crta Thü tuông
Chinh phü vê viÇc ban hành tiêu chi huyên nông thôn m6i và quy dinh thi xâ,
thành phô truc thuQc câp tjnh hoàn thành nhiêm vU xây dpg nông thôn môi
Dên nàm 2020,, cô 30%o sô huyên duoc lâp quy hoach xây dmg vùng huyên
(m tiên c6 mric dô thi hôa cao).

II. NQI DUNG

1. Ké ho4ch,lQ trinh thgc hiÇn:

.a) Lga chon huyÇn dé trién khai thi diém trong giai tto4n 2017_2020:
Dg kiên huyên Kim Bàng.
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b) Nàm 2017-2018:

- Tién hanh rà soât bô sung câc quy hoach xây dpg (quy ho4ch xây
dung xâ nông thôn môi, quy ho4ch xây dr,mg virng huyên), quy ho4ch phât

triên ngành ,à lirh vuc liên quan dén xây dpg diêm trung tâm dich vu h6 trg
sân xuât trên dla bàn huyÇn;

- Lâp quy ho4ch xây dpg vùng huyÇn;

- Lâp q,ry ho4ch chi tiét xây dr,mg diêm trung tâm d[ch vr,r hô tro sàn

xuât trên dia bàn huyÇn;

- Dièu chinh câc quy hopch sân xuât nông nghiêp; Quy hopch phât triên
Cpm công nghiçp dên nàm 2020,tàm nhin dên nàm 2030.

c) Nàm 2019-2020:

- Trién khai thgc hiên quy ho4ch vùng huyÇn dâ dugc câp cô thâm
). ,^.

quyen pne duyet.

- Thqc hiÇn dàu tu xây dlmg tliêm trung tâm dich vq hô trg sân xuât
trên dia bàn huyÇn.

- Tô chüc tông két, dânh giâ và nhân rông ra câc dia phuong giai do4n

sau2020.

2. Kinh phi thu. c hiÇn:
l^

afTùr nguôn ngân sâch nhà nuôc, vôn Chuong trinh muc tiêu quôc gia
xây dpg nông thôn môi, vôn tin dung và câc nguèn kinh phi hqp phâp khâc
theo quy tlinh cüa phâp luât.

b) Huy tlQng câc nguàn lgc tài chinh tu câc chuong trinh, dy ân ODA,
tir câc tô chric, câ nhân, câc doanh nghiÇp trong và ngoài nuôc tham gia thqc
hiÇn dè rirr theo quy tlinh phâp luqt.

c) Du kién kinh phi thuc hiÇn aè an giai do4n 2Ol7 - 2O2O:
56.544.437.000,0 tlàng. Trong dô:

- Lêp quy ho4ch xây dpg virng huyên: 1.900.000.000,0 dàng.

- Quy ho4ch chi tiét xây dpg diém trung tâm dich vu hô tro sàn xuât
trên dfa bàn huyÇn: 150.000.000,0 dàng (quy mô khoâng 1,5ha).

- Dièu chinh câc quy ho4ch sân xuât nông nghiêp: 300.000.000,0 dèng.

- Quy ho4ch phét trién Cqm công nghiêp dén ndm 2020,, tàm nhin dén
nàm 2030: 194.437.000,0 dàng.

- Dàu tu xây drmg diém Trung tâm dich vu hô tro sâ,n xuât trên dia bàn
huyÇn: 54.000.000.000,ô tlàng (quy mO khoâng 9.000mi sàn).

III. TO CHI.IC THÛ. C HIEN
1. Câc câp Ûy Dâng, chinh quyèn trong tinh: Qurin triÇt muc tiêu, tlinh

huông co bân và câc giâi phâp trong ké hoqch trién khai và chi dao thuc hiên.
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2. Sô Ké ho4ch và Dàu tu:
- Chü tri, ptrôi.hqp vôi câc sô, ban ngành liên quan và Üy ban nhân dân

câc huyÇn, thành phô xây dgng và trlnh ÿBND rinh phê duyÇt, ban hành câc
co chê, chinh sâch huy dông câc nguôn vôn thuc hiÇn;

. - Hàng nàm, chü. tri phôi hqp vôi Sô Tài chinh xem xé1,. cân dôi, bô tri
nguôn ngân sâch dé dàu tu xây dlmg câc công trinh trong ké hoach. Trong
quâ trinh thpc hiên, néu c6 phât sinh càn tinh toân dièu chinh và thông bâo
cho câc ngành cùng thçc hiÇn.

3. Sô Xây dgng:

. 
- Phôi hqp vôi câc sô, ngành,JrryÇn liên quan huong dân, câp thông tin

và thâm dinh câc quy hopch trong kê hoach duoc phép lap, trinh Uÿ ban nhân
dân tinh phê"duyêt; Tham gia ÿ kién vào thiét ké co sô câc dg rin dàu tu xây
dlmg theo thâm quyên;

- Kiém tra, thâm tra, quân lÿ chât luqng công trinh xây dpg tai câc dU
iln trong ké hoach;

^l- Cung câp thông tin quy hoach chung vê xây dlmg trên dia bàn cüa
tinh cô liên quan dén viêc trién khai thgc hiên ké hoach.

4. Sô Nông nghiÇp và Phât trién Nông thôn:

- Chü tri, phO hqp Üy ban nhân dân huyÇn Kim Bang tô chüc dièu
chinh câc quy hoach câc vùng sân xuât nông nghiQp, trong tIô xâc dinh câc
san phâm nông nghiÇp chü lgc, thé mpnh cüa huyÇn;

, ; Huonq dân, giâm sât Üy.ban nhân dân huyÇn Kim Bâng trong viÇc
triên khai và tô chüc thgc hiÇn kê ho4ch; kêu g9i tlâu tu theo kê hopch dugc
duyÇt hàng nàm. Tranh thü su huông dân và hô tro cüa câc B9, Ngàrnh trung
uong dê hô tro thêm nguôn vôn cho phât triên nông thôn môi;

- Làm dàu môi theo dôi viÇc thgc hiên dè ân dugc Chinh Phü phê duyÇt
dàng thùi chiu.trâch nhiêm tông frqp .a. ÿ kién dông gôp, phân trài it cac SO,
ngành, cQng ttèng doanh nghiÇp dàu tu trong quâ triÀ irién khai dè ân, trinh
Uÿ ban nhân dân tinh tliêu chinh, bô sung ttê ân cho phù hqp vôi thgc tê;

. .-, 
tô1l* hqp, dânh giâ tinh hinh hoat dQng và nhüng khô khàn, vuông

rnàc, tlê xuât giài phâp, bâo câo Uy ban nhân dân tinh xem xét, giâi quyêt.

5. Sô Giao thông Vfn tâi:

H*oqg dârr câc don vi dàu tu xây dmg câc công trinh trong ké hoach
thpc hiÇn Oâu nOi vôi câc tuyén giao thông trên dia bàniinh, câp ph?p dâu néi
v<ri câc tuyén duàng do Sô quan lÿ.

6. Sô Tài nguyên và Môi truùng:

. - Chü tri, phôi hqp vôi câc sô, ngành liên quan và câc câp chinh quyèn:
Tô chric quàn lÿ, hucrng dân và tô chüc giâm sât công tâc bâo vê môi truùng
trong quâ trinh dâu tu xây dlmg theo quy dinh cüa phâp 1u4t.



. - Thâm dinh, trinh Üy ban nhân dân tinh phê duyêt ké ho4ch sü dqng
dât phuc vu phât trién nông thôn môi theo dè ân. Bô-sung kip thùi vào'ké
ho4ch sü dung dât câc cum công nghiÇp duoc Ûy ban nhân dân tinh tinh phê
duyêt bô sung quy hoach và cho phép thành lâp.

7. Sô Công Thuong:

- Chü tri, ptrOi trqp câc Sô, Ngành liên quan lâp Quy hoach phât trién
Cgm công nghiÇp dén nàm 2020, tàm nhin dén nàm 2030;

- Chü tri, phôi hqp vôi câc sô' ngành liên quan quân lÿ câc ngành nghè
trong câc Cum công nghiÇp, tiêu thü công nghiêp;

Theo dôi và quân lÿ quv hoach phât triên diên lgc tinh dâ duoc phê
duyÇt; Tô chüc lêp Quy hoach câp tliên và lq trinh thUc hiÇn dê kip thoi phuc
vu cho triên công nghiÇp giai doan tiép theo.

- Trên co sô chüc nàng nhiêm vU cüa nghành tô chuc quân lÿ, kiém tra
kip thcri bâo câo Üy ban nhân dân huyên nhtng vân dè phâi sinh trong quâ
trinh tô chüc thuc hiên.

8. Sô Tài chinh:

. Chù tri, phôi hqp cùng Sô Ké ho4ch & Dàu tu cân dôi, phân bô nguàn
vôn ngân sâch hô trg câc dg ân, dâm bâo thuc hiên câc muc tiêu cüa Dè ân
theo kê hoach hàng nàm.

9. Sô Thông tin Truyèn thông:

- .Chü tri phôi hqp vôi Ûy ban nhân dân câc huyên, thành phô quân lÿ,
tlôn dôc và giâm sât câc doanh nghiêp viên thông thuc hiên vièc câi tao và
qlil ligl_qary câp treo viên thông tuân thü theo f,uy trinh itai quyéi airr, .À
I2I2}I5IQD-IJBND ngày 27 thâîg5 nàm 2015 cüa üy ban nhân dàn tinh).

10. Câc Sô, ngành liên quan:

Trong ph4m vi chüc nàng, nhiÇm vp. quyèn h4n cüa minh thuc hiên
nhiêm vp quan lÿ Nhà nuôc aôr voi câc nôi dung liên quan trong aè rin va té
ho4ch này.

11. Uÿ ban nhân dân huyÇn Kim Bâng:

- : Rà soât bô sung câc quy hoach xây dpg (quy hoach xây dpg xâ
nông thôn môi, quy hoach xây dtmg vùng huyÇn), quy ho4ctr phât triér'nianf,vi tilfr vuc liên quan tlén xây dung diéà trung'tâm-dlch rr'ha t.q,a.i;àt
trên dia bàn huyên;

- Lâp quy hoach xây dmg vùng huyên;

, -^ L?p quy ho4ch chi tiét xây dpg diêm trung tâm dich 4r hô tro sân
xuât trên dia bàn huyên;

Iâp ké hoach cp thê trién khai Eè ân xây dpg nông thôn môi trong
quâ trinh dô thi h6a trên dia ban câp huyên giai dàan ZO t Z _ IOZO;
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- Chi d4o câc co quan chuyên môn truc thuQc, Üy ban nhân dân câp xâ
hô tro thqc hiên công tâc thu trèi aât, dèn bu giâi phông m4t bàng, tâi dinh
cu... dê nhanh chông triên khai xây dgng câc câc du ân trên dia bàn và hoàn
thành muc tiêu huyên Nông thôn môi.

12. Ché tIô kiêm tra, bâo câo:

Dinh kÿ hang quÿ, 6 thârng, mQt nàm câc ngành, câc câp thyc hiên
nghiêm tüc ché dô.kiém tra, giâm sât, bâo câo dinh kÿ güi vè Sô Xây dung dé

tông hqp bâo câo Uy ban nhân dân tinh và B9 Xây dUng.lr

Noi nhQn:
- Bô xây duns (dè b/c)
- chù tich, câc PCT UBND tinh;
- Câc So, Nganh: XD, KHDT, TNMT, TC,
NNPTNT, GTVT, CT, TTTT;
- UBND huy.Çn Kim Bâng;
- VP Diêu phôi nông fiôn moi tinh Hà Nam;
- VPUB: LDV(3), GTXD,NN-INMT(3) KT, TH;
- Luu: VT, GTXD.
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