
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA WT NAM 
HUYtN DAKRONG Dc 1p - Tçr do - Hnh phüc  

s624O /BC-UBND Dakróng, ngâyt tháng 8 näm 2021 

BAO CÁO 
A . . A A Tong ket thiyc hiçn Ngh quyet so 26-NQ/Tu ngay 05/8/2008 cua 

HW nghj 1n thfr7 Ban Chp kwh flung tro'ng Thing khóa X 
ye nong  nghiçp, nong dan,  nong thon 

Ngày 05/8/2008, HOi  nghj IAn thü7 Ban Chp hành Trung uong Dãng khôa 
X ban hãnh Nghj quyêt so 26/NQ-TW ye nOng nghip, nông dan, nOng thOn. Sau 
han 10 nan triên khai thuc hiên, UBND huyn bào cáo két qua nhi.r sau: 

Phãn thU' nht 
TINH HINH TRIEN KHAI THVC HIN NGH! QUYET 

I. DAC DIEM TINH HINH 

Dakrông là huyn biên giOi, mi&n nUl phIc Thy cüa tinh Quáng Tn, có tôn' 
diên tIch tu nhiên là 118.483,15 ha; vâi 12 xä vâ 01 thi trân; dan so 45.552 nr±i 
(dng bào dan tOc  Pa CO, Van Kiêu chim 80% dan so). Dakrông có 48,5 1cm 
du&ng biên giOi v&i nithc Lao, là huyn dac  bi@ khó khän, co xuât phát diem thãp, 
h thông co so' h tang thiêu dông bo, mat bang dan trI thâp, kinh té chU yeu di,ia 
vao san xuãt nOng nghip thu&ng xuyên chju ãnh huông cüa thiên tai, vic huy 
dng các nguôn lvc cho dâu tu san xuãt con nhiêu han  ché lam ãnh hutng den qua 
trinh phát triên kinh té - xä hQi, xây dijng nông thOn m&i cüa dia  phuo'ng. 

Ct'ing vói sr phát trin chung cüa tinh, trong nhcing näm qua, thrçxc sr quan 
tarn cfia Dáng và Nhà mxâc, 11th hinh kinh té xã hi cüa huyn dã da dUgC nh&ng 
két qua dáng khIch 1: TOc d tang tar&ng giá trj san xuãt (GO) blub quãn Iiàii 
nAm: 16,02% nãm; Trong dO: NOng, lam, thüy sin tang: 12%, Cong nghiip, 
TTCN, xây dvng  tang: 2 1,45%, Thang rnti, dich  vu tang: 14,79%. Ca cãu các 
ngãnh den nan 2020: NOng, lam, thüy san: 35%, COng nghip, TTCN, xây dvng: 
41,4%; Thrnmg mai,  dich vu: 23,6%. TOng giá trj san xuât (theo giá so sánh 2010) 
nan 2020 dat  1.223,462 t' dOng, Trong dO: giá trj san xuãt ngành NOng-Lâm-Ngu 
nghiêp dat 347,667 t9 dOng; COng nghip - TTCN, xây dkrng  utc  dat  440,730 t 
dOng; Tht.rang rnti - Djch vu isOc dat  435,065 t9 dOng. 

N 2020, thu nhp birth quãn dAn nguôi u'Oc dat  20,5 triéu 
dOng/ngi.thi/nàm, tang 16,5 tniu dông so vol näm 2010' ; t' lt h nghèo dã giãni tr 
56,55% nan 2016 xuông con 29,1% nan 20fl0 (thco chu5n nghèo tiCp cn d -
chieu). Trong phong trào xây drng nOng thOn mâi, toân huyn cO 1/12 xã clçit 

chuAn vã không cO xã dat  duti 8 tiêu chI. 

Näm huyen bñt dAu tinh thu nhâp binh quân dAu ngiräi 
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H thng co so' h tang, kinh t k5' thut phc vv cho phát trin nông nghip 
du?c quan tam dâu ti.r, có si,r chuyên djch ye co câu cay trông vat nuôi, áp dung các 
tiên bô khoa hoc k thuât vâ các hInh thüc to chüc san xuât vào san xuât nOng lam 
nghip. TOng nguOn vOn dâu tu cho ngành nông nghip duqc quan tam, an sinh xä 
hOi duo'c dam bâo, b mat  nông thôn tirng bithc dugc thay dOi, tmnh hinh an ninh 
chinh trj vâ trt tij an toãn xâ hQi dirnc giU' vUng. 

II. KET QUA DAT DQC 

1. Cong tác tuyên tniyên, hçc tp, quán triêt, xây dçi'ng ké hoch thtj'c 
hin Nghj quyêt 

Sau khi có Ngh quyêt so 26-NQ/TW ngãy 05/8/2008 cüa Ban ChAp hânh 
Trung wing Dáng khóa X (gQi tat là Nghj quyêt so 26-NQ/TW) vâ Chuo'ng trInh 
hành dng sO 72-CTr/TU ngày 31/12/2008 cüa Tinh Uy, ngày 06/1/2009, Ban Chap 
hãnh Dàng b huyên, khOa III dã ban hânh Chuong trmnh hành dng sO 53-CTr/HU 
ye thuc hiên Ngh quyét Trung wing (khOa X) "ye nOng nghip, nOng dan, nông 
thOn". 

Trén ccx so' dO, Ban Throng vij Huyn Uy, UBN]I) huyn dä to chüc hôi nghi 
quán trit, triên khai Nghj quyêt sO 26-NQ/TW, Chuong trInh hành dng 5é 72-
CTr/TU vá Chuong trinh hânh dng sO 53-CTr/HU den can b chü ch& cüa huyn, 
cãc xa, thj trail nhàm nâng cao nhân thi[rc, vai trO trách nhim cap üy Dàng, chfnh 
quyên, mat  trn và các tO chic doân the dOi vOi sir nghip phát triën nOng nghip, 
nông dan, nOng thôn; chi dao các cap, các ngành tang cuOng cong tác tuyën truyn 
bang nhiêu hmnh thüc phong phü vâ da d?ng  ye ni dung, mjc dIch y nghia cüa 
Nghj quyêt sO 26-NQ/TW va các van bàn cO lien quan nhAm nãng cao nhn thüc, 
tinh than, trách nhiêm cña can bt, dãng viên vâ Nhân dan ye tam quan trçng cüa sij 
nghip xây dijng và phát triên nOng nghiêp, nông dan, nông thôn. 

2. Cong tác the c hóa the chü tru'o'ng eüa Ngh quyk 

Ngây 26/11/2011, Huyn üy dâ ban hãnh Nghj quyêt 07-NQ/HU v xây 
dung nông thôn mOi giai doan 20 11-2015, dinh hu&ng den 2020, trén ccx so' dO, 
Ban Chap hãnh Dáng bô huyn khOa V da ban hânh Kêt 1un sO 14-KL/HU ngày 
07/10/2016 ye tiêp tvc  thijc hin Nghj quyêt 07-NQ/H(J ngây 26/12/2011 cUa Ban 
Chap hành Dáng b huyn khOalV và ban hành Chuong trinh hành dng sO 41-
CTr/HU ngày 13/10/2017 dê triên khai thrc hin Nghj quyêt sO 04-NQ/TU cUa 
Tinh ñy Quàng Tn ye thut hiên tãi ccx thu ngành nOng nghip gàn vOi xây dijng 
nông thôn mOi. 

Trén ccx sO' các van bàn chi dao cilia cAp trén, UBND huyn cia ban hành 4 D 
• 1 4 am, 3 Quyet dinir phe duyçt ke hoach; 3 Ke hoach de cv the hoa viçc trien khai 

2  D an s6 67/DA-UBND ngây 27/9/2010 v "Dão tao ngh cho lao dOng nông thôn giai don 200-2020"; DE an so 
162/DA-IJBND ngày 04/12/2018 phát triCn chan nuôi Phat trién chan nuôi giai don 2019-2021, dinh huOng den 
närn 2025; DC an sO 98/DA-UBND ngày 27/6/2018 ye phat triCn lam nghiép ben vUng huyén Dakrông giai doan 
2018-2020; Be an 212/DA-UBND ngãy 20/11/2020 ye xay dgng inOi xâ mt san phflrn gial doan 2021 —2025, dinh 
hutng den narn 2030. 

QuyCt dinh sO 2006/QD-UBND ngãy 20/9/2012, ye vic pM duyt kC hoach thvc hin chuang trinh mçic tiCu QuOc 
gia xây dung nOng thOn mâi huyn DakrOng giai doan 2012-2015; QuyCt djnh sO I005/QD-UBND ngCy 18/7/2016 
huyn, ye viêc ban hCnh KC hoach thuc hien chLwng trinh muc tiCu QuOc gin xây dçrng nOng tliOn mài huyn 
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thyt hiên theo tirng giai do?n cv th. Ngoài ra, UBND huyn dà chi do càc ca 
quan, don vi, cac xa xay dmg kê hoach và lô trIn}i c the tfrng narn, tirng giai don 
vào Nghi quyêt ala Dâng, nghj quyt cUa Hi dông nhân dan dé trién khai thirc 
hin phü hçip vOi tInh hinh thLrc té cüa dja phuang. 

3. Kh qua thi1rc hin nhim viii, giãi pháp chU y 

3.1. V thirc hin tái co' cãu, xãy dy'ng nên nông nghip ton din theo 
hu*ng hin di; phát triên nông nghip vã dich  vçi nông thôn 

Sau thôi gian thvc hin Nghj quyt den nay, tinh hInh san xuAt nông nghip, 
nông dan, nông thôn trén dia bàn huyén có si,r chuyên biên rô rt và dat  nhcrng Ret 
qua tIch ciic. Thành phân co cãu kinh té da dang,  phà hcip ban vOl dac diem t&ng 
yang, dinh hu'otig phát trién the loal cay trông, vat nuôi phO hccp vOi diCu kin ala 
tüng dja phuong và phà hcip vOi tp quán sen xuât ella ngudi den. 

- Toe do tang truOng blnh quân ella ngành nông - 1Cm - ngu nghip trong 13 

nàm tü nãm 2008 den nãm 2020 dat 6,5%. Ca câu ni b ngành nông - 1Cm - ngu 
nghip nàm 2020 là: Nông nghip 7 1,2% (tang 3,4% so vOi närn 2008), 1Cm nghip 
28,05 % (giám 1,95% so vOl näm 2008), thüy sen 0,75% ( giàrn 1,45% so vOl nãm 
2008). Giá trj san xuCt nông - 1Cm - ngu nghip näm 2020 dat 347.667 triu dông, 
tang 301.211 triu dông so vOl nãm 20086,  cy the cCc linh vuc nhu sau: 

3.1.1. Ltnh vyv Trcng trQt: Co cu mlla vy có suchuyCn blCn theo hu&ng 
tIch circ; các giông mOi có näng suCt eao, chat Iucrng tOt dua vCo san xuCt din 
rông; chuyén dich tir san xuCt so h.rong sang chui tr9ng chat li.rong, gtn vOi thi 
tnrdng dã gop phCn tang nãng suCt, san lucrng và tang giC trj thu nhâp trCn dan vj 
diCn tIch canh tàc. BuOc dCu di vao phát triCn theo hutng san xuCt hang bOa, nãng 
suCt, san 1ung cay trông dCu tang qua các närn, thi truOng tiêu thy càc san phCm 
nông san duge rnO rng. COng tác phOng chông thiCn tai, phOng chOng sãu bnh 
hal trén cay trông ngày càng duqc chO trpng; ngu'Oi dan dC tang cuO'ng deLI tir thCrn 
canh, co giOi hOa trong san xuCt dé nCng cao hiéu qué sen xuCt trCn dun vi diên 
tIch; Giá tn san xuCt ngành trOng trot nãm 2020 là 190,21 t dOng, tang 165.373,19 

triu dOng so vOl nAm 2008. Tôc d tang truOng binh quCn !Thh vçrc trOng trot tll 
närn 2008 den nãrn 2020 là 7,45%7•  T5' trpng 1mb vvc  trOng trpt trong ngCnh nông 
nghip nàm 2020 chiém 76,8% (giàm 11,2% so vOl nCrn 2008). Narn 2020, tong 
san luqng luang thirc cO hat  dat 8.445 tan, tang 2.597 tan so vOl nàm 2008. 

3.1.2. Ltnh v.cc Chän nuói: Chan nuôi thvc hin theo huOng chan nuOl tp 
trung cO chuOng tral, xác djnh con nuOi chü lkic  theo Icxi the vOng mien, Cp dyng tOt 

Dakrông giai doan 2016-2020; Quyt dnh s 929/QD-UBND ngày 15/5/2015 vã vic phé duyêt ké hoich to ch(rc 
tuyên truyOn Chtwng trinh MTQG xãy dung nOng thOn rnOi huyên DakrOng giai doan 2015-2020: 

Ke hoach so 96 1KH IJBND nga 25'6201 S de thuc hien NLhi quet so 04 NQ I V nga 204 2017 en i huh U\ 

day rnanh ca cau 1w nong nghiep gan vui thuc hien chuong trtnh moe tteu quoc gu \c dung non thou moi tmh 
Quang Tn giai doan 2017 2020 dmh huong den nam 202 Ke honch hanh dong o 43 KH VBND ng i'. 21 2OI 
dào tao nghë cho lao doug nOng thOn theo Quyêt djnh sO I956/QD-TTg giai doan 2017-2020. Ké hoach so 99 Ku- 
UBND ngày 28/6/2018 tlwc hin Chtrong tnInh MTQG xOy dmg nOng thOn mài huvén haknOng giai doati 2018- 
2020. 

Giai doan 2008-2010 là -8% ; Giai doan 2011-2015 là 15.7%: (iiai doan 20] 6-2020 là Ii 
6  Cia tn san xuât nông lam ngu nghip là 46,456 t dOng. 

tnong dO: Giai doan 2008-2010 là-I 3%. giai doon 2011-2015 là 6.34%. gial dowi 20] 6-2020 là 7.3% 
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khoa hoc k thut, chàn nuoi thâm canh, bàn tham canh theo hiràng gia trai.  S6 
lucing tong dan tang, cOng tác phOng chông djch bnh, chông dói, ret cho vat nuôi 
duoc chi dao den tan ho chan nuôi. Tôc dO tang trrthng bmnh quân flit vrc chàn 
nuOi tü nám 2008 den näm 20208  là 20,14%. Co câu linh vvc  chän nuOi trong 
ngành nông nghip nàm 2020 chiêm 2 1,2% (tang 9,9% so vOi näm 2008). Giá trj 
san xuât ngành than nuOi nãm 2020 dat  52,61 t' dOng, täng50.226 triu dOng so 
vói näm 2008. San xuât chàn nuOi tang cà ye sO h.rgng và chat hrçng dan vt nuOi, 
co bàn dáp 1mg nhu câu thvc phâm trén dja bàn huyn. Nam 2020, tong dan gia süc 
dat 26.600 con9; san hxqng thit xuât chuông dat 1.215 tan, tang 752,9 tan so vi 
närn 200810. 

3.1.3. Ltnh v!.cc  thiy san: Tôc d tang tnr&ng birth quân linh virc thüy san tir 
närn 2008 den näm 202011  là 10%. Närn 2020 giá trj san xuât ngành thu san 2.560 
triêu dOng, san hrong dat  50 tan, tang 23,5 tan so vO'i närn 200812. 

3.1.4. Linh vic lam nghip: Tip tvc  pitt trin n djnh, giá trj san phm 
rrng dern 1aj  ngày càng cao; cOng táC trOng chãm soc, giao khoan, bào ye rirng va 
phOng cháy chita cháy rirng ducic chü trong. Tôc d tang truông binh quân 11th ViIrC 
lam nghip tir näm 2008 den nárn 202013  là 4,7%. Din tIch rung trông tp trung 
nàm 2020 là 1.170 ha. Ngành lam nghip dä chuyên biên manh  me tfr khai thàc là 
cit yêu sang trOng mOi, khoanh nuôi, chãm sOc và bào v rtrng dã dat  duoc nhüng 
kt qua quan trpng14. COng tàc quân 1 bào v r&ng, PCCCR &C cácngãnh, cac 
dtp ph& hop chi dao  cO hiu qua. COng tàc quàn l? thai thác lam san tiêp tvc  dugc 
quan tarn chi dao chat chê, cOng tác bào ton thiên nhiên tiêp tixc phát triên. Vic ap 
di9ing quy trinh, k37 thut trOng rirng tharn canh kinh doanh gO lan (khai thác sau 10 
nàm tui) va thI dim trOng mt sO loai  cay giông cO giá trj kinh té cao nit Bäi lôi 
dO, Làt hoa, cay keo lai giam horn, cay keo lai cay mO. 

3. 2. Kêt qua thiyc hin chuirng trinh xãy dy'ng nông thôn mO-i gn vOl 
xãy dng kêt cãu h thug nông thou mO-i vã dO thj hOa: 

CuSi nàrn 2020, toàn huyn dat  121/228 tiêu chi v xây dimg  nông thOn 
mO'i, tang them 72 tiêu chI so vOi Mm 2013;  Trong dO: xã Triu Nguyen dat  9/19 
tiêu chI, xã Ba Lông dat  15 tiêu chI, xà MO 0 dat  14 lieu chI, xA A Ngo dat  11 tiêu 
chI, xã A Bung dat 10 tiêu chI, 02 xã15  dat  9 tiêu chI, 5 x&6  dat 8 tiêu chI; Bitt 
quan s tiêu chI dat  chuAnlxal0,08 tiêu chI/xä. Các tiêu chi cv the nit sau: 

8  trong dO: Giai doan 2008-2010 là 33,13%, giai doan 2011-2015 là 13,6%, giai doan 20 16-2020 là !3,7°/o 
frau 6.770 con, bO 7.350 con, loi 4.150 con. dê 8.330 con) tang 32.785 con so vdi nàni 2008: dan gin cam 81.600 con 

tAng 5 1.225 con so vOi nAm 2008. - 
'° San luong thit nAm 2008 dat 462,1 tan. 
Il  trong do: Giai doan 2008-2010 là 4,6%, gini doan 2011-2015 là 16,6%, giai doan 2016-2020 là 10,3%. 
2  San luvng thày san nAm 2008: 36,5 Mn. 

trong  dO: Qiai doan 2008-2010 là -24.4%, Giai doan 2011-2015 là 13,5%, giai doan 2016-2020 là 24.9% 
'' trong giai doan 2008-2020din tich rCrng trOng ma1 dat khoàng 10.313 ha (dgt 68% KH cUa CTr 53-HU). 
Nang suit trung binh rrng trOng dat 12 tán/halnAm. Già trj thu nhp trAn don vj dién tich dat 12 triëu dônglha!nam;  
Giá trj san xut nganh lain nghiêp dot hon 97.520 triêu dOng tAng 78.755 22 triêu dng so vOl nAm 2008. T l che 
phO 11mg den nAm 2020 dat 65% (dat 92,46% KU cüa CTr 53-HU) so vOi nArn 2008 tAng 5%. 
"XA Huong  l-Tip và Ta Rvt, 
6  Cac xA: Dakrông, Ba Nang, là Long, HOc Nghi va A vao 
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3.2.1. Giao thong nOng thOn duqc c/in trcng du tic ndng c4o: Trong giai 
doan 2008-2020 toàn huyn dã nâng cap, xay dkrng  duçic 226,7 km duông nhva, 
du&ng be tong xi màng, 28,28km throng cap phôi, sôkm duOng giao thông nông 
thôn ducvc nhua, be tong hóa len 253,45 km. TOng chiéu dài dithng duqc cling hóa 
dat chuãn tü trung tam xã den thrOng huyn 139/149 km dat  87,5%, dirOng tryc 
thOn, dithng lien thôn cling hóa dat  chuân 133,1/199,8 km dat  62,7%, thrOng ngO, 
duqc cling hóa dat chuân 59,8/103,6 km dat 53,2%, thrOng tric chInh nOi  dông 
dam bào vn chuyén hang hóa thun tin quanh duyc cling hóa dat  chuân 
45,7/117,5 km dat 39%. So vó'i quy chuân có 04 xã17  dat  chuân tiêu chI giao thông 
trong xây drng nOng thôn m&i. 

3.2.2. Hq tang tháy iqi: thai doan  2008-2020 vic dâu Ut xây dimg nãng 
cap, süa chfra ha tang thüy lqi có nh&ng phát triên dáng kê dé phiic vu san xuât 
nông nghip, nOng thôn, tao  diêu kiên cho san xuãt nông nghip phát triên theo 
chiêu rQng lan chiêu sâu; han  the ãnh hithng cUa biên dôi khI hu; dOi song, sinh 
boat cüa ngirOi dan nOng thôn turng bithc chuyên biên tIch cuc, gop phân cãi thin 
b mt vüng nông thôn mien nüi. BAng nhiêu nguOn von khác nhau trén dja bàn 
huyn dA dâu tu xây dvng  mó'i và scm chQ'a, nàng cap duçxc 48 danh muc cong trInh 
thOy lçxi vOl tOng müc 65.125 triu dông (co 11 cOng trinh xOy d!cng  mO'i'8, khäc 
phyc náng cOp, sü'a chiba 37c6ng fri nh) . Hin nay, cO 56 h thông cong trinh thu5' 
igi tuOi chIt dQng cho 490 ha diên tIch dat icm 2 vu, dat 89,74%. H thông thIty Igi 
cabân dáp 1mg yêu câu phát triên san xuât nôngnghip và chuyën djch co câu san 
xuãt, h thông kénh muting thIty igi dugc kiên cO hOa 63,801/66,943km dat  95,3%. 
Den cuOi nAm 2020, cO 12/12 xA dat  tiêu chi nông thôn mOi ye thIty Igi. 

3.2.3. Mang lubi din nOng thOn phát triln nhanh, tio dc5ng hjc clé phOt trin 
san xuOt, náng cao d&i sOng a nOng thOn: Toàn huyn có 73/73 thOn, bàn vO'i 
9.154/9.281 sO h sü dung  diGn an toàn, tAng 1.553 h so v&i nAm 2008 dat 
95,75%. Den cuOi nAm 2020 cO 12/12 xã dat  tiêu chI din nông thOn. 

3.2.4. He thông tru'&ng hQc các cdp khu vtcc  nOng thOn duqc quan tam dáu 
tic ndng cOp: CItng vOl 5i dâu Ut cIta Nba mthc, dOng gOp cUa ngir&i dan, cOng tác 
xây dvng  trirOng chuãn quôc gia dugc quan tam, ca sO vt chat, trang thiet hi 
tnrOng hçc tiêp tvc  dugc dâu Ut. Hâu het các xA, thj trân trén dja bàn huyn dêu cô 
các truOng cao tang. PhOng hçc t&ng buó'c dugc kiên cô hoá. Hin nay, cO 13 
truOng cO co sO vt chat dat  chuân quôc gia'9  dat  33,3% sO truOng trén dja bàn 
huyn. Den cuôi nAm 2020, có 02 xA20  dat  tiêu chI quôc gia ye tnrOng hpc. 

3.2.5. Cc s& vt chdty te' thcqc tOng cu'àng, chat licqng c/thin soc thc khoé 
ban ddu cho dOn cit nOng thOn ticng bu'àc du'qc nOng cao: Mang  luOi y tê nông 
thôn xây thing theo hutng chuân quOc gia; nhiéu thiet bj cong ngh cao duqc dua 

' Ma 6, Trieu Nguyen, Ba Lông, A Ngo 
IS  Cong trinh thOy lqi (CTTL) Khe Cay xä Ba Lông; CTTL Khe LuOi, CTTL Khe Nhong xã MO 0; CTTL Ta Léng 
xã Dakrông; CTTL Tiên Hiên, CTTL Chinh f-linh xa Hutng Hip; CTTL là Lao, C1TL Khe Ke xä là Long; CTTL 
là Lang xä Ba Lông; CITL Khe Su xà Hal Phüc; CITL Khe Nhà lriéu x Triu Nguyen. 
'9Các rndm non (Hoa Lan, Ba Lông, Triu Nguyen, Son Ca, Ba Nang, Ta Rut), cac tnxOng tiCu hoc (so I Fludng 
Hiëp, là Rut, thi trân Krông KLan&  cac trirang TH&THCH (lriêu Nguyen, Ba Lông) và tnräng PIDI Ni trü 
DakrOng. 
20  xa là Ryt và X lriu Nguyen 
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vâo khám ch&a berth  vâ chAm sOc stre khOe cho nguti dan. Den cuôi nAm 2020, 
toân huyn cO 12/12 xä dat  chuãn quôc gia ye y tê. 

3.2.6. Ccx se vat chdt van hoá, théthao, rngng hthi thong tin truyën thong a 

nOng thOn phát triên k/ia nhcznh: Két câu ha tang van hóa ngày càng dirge tang 
eir&ng. He thông nhà van hOa, nhà sinh boat eng dông thôn, nhã van hOa xã tiêp 
tue thrgc quan tarn dâu tu xãy dirng. Den nay trén dja bàn huyn có 01 nba dài 
truyên thông cüa dông bào Pa Co tal  xà A Ngo, 7 nba sinh boat  van bOa xà21; 64/78 
thôn, khórn cO nba sinh hoat  cong dông, trong dO cO khoàng 30 nhâ chua dat  chuãn 
theo tiêu chI nông thôn rnôi. CO 13/13 so xa, thi trán diroc phü sOng truyén hinh; 
12/13 xã, thj trãn cO h thông truyên thanh22. 

3.2.7. Nir&c sach, v 1  sinh inOi trithng nOng thOn timg bwàc dircrc cái thin: 
Thije hien dâu tu xây dirng rn&i và nãng cap, sfra chaa 45 h thông cong trinh 
nuOcsinh hoat tr chày va xây dvng  m5t sO giêng nuOc & càc khu dan cit thôn, bàn, 
vO'i tOng vOn dãu tu là: 54.168 trieu dOng. Den nay, 72 cOng trInh cap nuàc sinb 
hoat yang nOng thôn trong dO cO 28 cOng trInh bj hit hOng. T' l hQ dàng rnthc 
sinh hoat  hçrp v sinh & nông thôn den nàm cuOi 2020 dat  85%. 

3.3. V xóa dói giãm nghèo, phát trin y t giáo dyc, van hóa xã hQi, 
nãng cao d&i song v@  cht vã tinh than ella dan ctr nông thôn 

3.3.1. Cong tOc xOa dói giátn nghèo: Các cap üy dàng, chInh quyn quan 
tam lath dao, chi dao;  sir phOi hcrp chat ehë cüa càc ca quan, ban ngành va các to 
chüc doàn the t& huyn den eq s&. Các chInh sách mOi ban hành cüa ChInh phO, 
eac nguôn lye  ho trg giàrn nghêo cUa Trung t.rang, cüa dia phuong, cüa các doanh 
nghip ducxc triên khai dOng bQ t& huyn den co s& vâ tirng bir&c phát buy hieu 
qua. Viec tO chirc thyc hien cac chinh sách giãm nghêo dã dem lai hieu qua phát 
trién kinh te - xà hi, dam bão an sinh vâ thüc day giàm nghêo ben vUng. NguOn 
lire dâu at cho cOng tác giàm nghèo ngây càng dirge nâng cao, t' l hQ nghêo hang 
nãm elm huyn dat  và vuçrt chi tiêu cap trên giao; tLr 47,64% näm 2010 xuOng cOn 
25,92% cuOi nàm 2014 (Theo tiêu chuân h nghêo, ht5 cn nghèo ap dvng  giai 
doan 2011-2014); den cuOi nAm 2015 t' l h nghèo toàn huyn 56,55% và giãrn 
con 29,1% vào cuOi närn 2020. Hang näm 100% nguôi nghèo, cn nghèo, dông 
bào DTTS, ngiräi kinh sOng & vüng dac  bi@ khO khAn dirge cap the BHYT. Den 
cuOi näm 2020, sO ngu&i tharn gia BHYT tai  các xä dat 87,6%. 

3.3.2 COng tcicphOt trién v Y tél Ngành y té dã trién khai nhiu bien pháp 
tIch cyc, day manh  cong tác charn sOc sIre khOe cho nhân dan, dc biet thá tr9ng 
t&i dOng bào dan t5c thiéu sO, dOng bào cãc xa RhO than, vOng sâu, vOng xa. He 
thông y tê khOng nglrng dirge xây dyng, cUng cô và kiên toàn. Cãc chi tiêu co bàn 
ye khám ch&a benh dirge cài thien và nâng len rO ret.  Cong tác khám ch&a b4nh on 
djnh, triên thai nhiéu danh mvc ksi thu3t theo phãn tuyên vâ cac k5' thut vtrçrt 
tuyên, nhiêu k thut m&i dugc 1mg dung gOp phãn quan trQng trong viêc on djnh 
charn sOc sIre khôe nhân dan. Thçrc hin dOi rnOi eq ché quàn l, giárn sat viéc thuc 
hien các quy ché, ché dQ chuyên môn, giáo dçic y dIre trong linh virc khám chlta 

21  x A Vao, Dakrong, MoO, Ba Long, Ta Long, A Rung, Flüc Nghi. 
22 Trfr HUc NghI. 
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bnh. Can b y té tuyên xâ dA tang nhanh ye so hxçrng vâ nâng cao ye chat hrqng; 
bInh quân m& tram y té có 5-6 can b5 y té; 100% so xa có bác Si. 

3.3.3. Cong tác phcit trien ye giao dyc: Toàn huyn có 38 tru&ng hoc, trong 
do 15 trubng mâm non, 08 trithng tiêu hçc, 06 tru&ng TH&THCS, 03 trtrông trun 
hoc co sà, 02 tru&ng phô thông dan tc ban till trung hçc co sà, 01 tru&ng phô 
thông dan tc ban trü TH&THC S và 01 truâng phô thông dan tc ni till; 01 Trung 
tarn (iiáo dvc  nghê nghip và Giáo dic thu&ng xuyên và 13 trung tam h9c tp cpng 
dOng co bàn dáp frng nhu câu hçc tap cüa nhân dan. Thijc hiên tot cOng tác tuyën 
truyên, v3n dng nén sau hon 10 nAm sO luvng hoc sinh, t' 1 huy dQng trO trong 
d tuOi den lop các cap h9c tang manh  so voi nàm 200823.  Chat luccng giáo dic tré 
tai cac co so giáo dyc di.rçic nâng ten rO rt sau hon 10 nãm qua, dã cô hon 1.000 
hçc sinh thi d6 vâo các tru&ng Dai  hpc, Cao dang và Trung cap chuyên nghip, 
trong dO co nhiêu em dat  diem cao trong kSt thi Dai  h9c vâ do vâo các truô'ng dai 
h9c. Ngoài ra, cOn cO nhiêu h9c sinh tham gia và dat  thânh tIch cao trong các k9 
thi hçc sinh giOi nghê phô thOng, thi nghiên c&u khoa hpc k5 thuât dãnh cho FIQC 
sinh phO thOng, cuc thi "Sang tao  tré", thi the dyc the thao cap QUOC gia, cap 

2( tinh 

3.3.4. COng tác phcit trien Van hOa - xd hç5i: Các Cp Uy Dáng, chinh quy&n, 
CC co quan, ban ngãnh, mt trn và doàn the dA cô nhiêu nO 1rc trong vic triên 
khai thuc hiGn các van bàn ye xây drng gia dInh van hóa; nàm 2020, có 82,5% h 
gia dinh van hóa tang trén 32,5% so vôi näm 2008. Den nãm 2020, cO 100% thOn, 
ban dà phát dng xãy dçrng thôn, bàn vAn hOa; 78/78 thôn, khOm dâ duoc cOng 
nhn lan dâu danh hiu "thôn bàn van boa" cap huyn, có 37/78 (47,4%) thOn, 
khóm duy trI chuân van hOa. So vOi nAm 2008 cO 59 thôn thrc phátdng, 27 thOn 
dugc cong nhn tan dâu danh hiu "thOn vAn hóa" 3 thOn van hOa xuãt sAc. 

- Toàn huyn cO 13/13 xA, thi trAn cO Internet dn thôn,100% cãc xA, thj 
trãn trên dja bàn huyn dA cO sOng din thoai di dng và cO truyên dan cap quang, 
ADSL. 100% UBNID các xA dA cO rnng Internet, kêt nOi qua thrOng truyên ADSL 
nhAm khai thác các djch vy dê trao dôi thông tin nOi  b. 

3. 4. V dôi m&i vã xãy dçrng các bIrth thtI'c to chfrc san xuãt, djch vy có 
hiu qua & nông thôn 

D d6i mOi hinh thüc tc chüc san xut trong Iinh vJrc nOng nghiöp trén dja 
bàn huyn dãng k32 thãnh 1p 04 hcxp tác xA25  vâ 01 hcrp tac xA hoat dng ye 1mb 
vijc khai thác khoáng san. Toànhuyn cO 40 tO hcrp tác dàng rnrOc tai  các cOng 
trinh thuy to' va thanh lap 12 to hop tac hoat dOng 1mb VJJC nOng nghiêp Hoat 
dng cüa the to chfrc kinh tê tp the dA gOp phãn ho trg và nâng cao hiu qua san 
xuãt, kinh doanh cüa the ho thãnh yién, tao  vic lam và thu nhp cho mt b phn 

23 Cy the nhti sau: Cp hoc MAm non: 195 nhOm, lap vUi 3.946 cháu j'!äng /08 nhóm, lop vO 2.36/ chOu,); Cap Tiéu 
hoc: 303 IUp vUi 5.313 hpc sinh (tang 24 Up, 590 hoc sinh); Cap Trung hçc ca sâ: iii lOp vUi 3.334 hçc sinh (tang 
20 lOp, 832 hQc sinh); Cap Trung hyc phô thông: CO 40 lOp vUi 1.333 hpc sinh (trong dO: THPT cO 36 lOp, 1.28 I 
hoc sink TTGDTX cO 04 lOp, 52 hc viën). Tang 38 lOp vã .237 hçc sinh. 
24 CO UI hgc sinh d?t Huy chuang Vàng, 0! hgc sinh dt Huy clivang Bac t Hi khOe PIiü DOng Than quôc, khAi 
TI-Ks nam 2016. 
25 Các fIX: yan Ba, Djch vu nOng nghip Trieu Nguyen, Chãu Nggc và HUng Aith. 



8 

lao dt5ng, giüp kinh t h khc phvc m5t s hn ch v áp dvng cong ngh k thu@, 
kinh nghim san xuât, sü dyng cO hiu qua han các nguOn lye  ye dat dai, nguyen 
lieu, von, lao dQng tai  dja phuang, gop phân m& mang ngânh nghê, chuyén djch ca 
eâu kinh tê, xôa dOi, giãm nghèo. 

3. 5. V phát triên nhanh nghiên c&u, chuyên giao vã frng dtjng khoa 
hoc, cOng ngh, ttào tao nguôn nhãn lyffc 

Tfr thüng ngun lye h trq dã tp trung frng diing nh&ng ging cay tMng 
mOi, cO nãng suât chat Iuqng cao nhu': Các giOng 11w ngàn ngày, chat hxcxng cao 
(HT1, Thiên uru 8, RVT, HDT8, HN6, SV18I, ...), Các giông ngô nép ngô lai chat 
luung eao (Nép nü, HN88, HN89, HN68, MX 10, LVN99, LVN1O, CP 333, CP 
888,...), loai bô dan nhithg giOng thoái hOa chat lu'çng thâp dOi vOi các cay lila, 
ngô, dâu xanh, lac.  Dura nAng suât cay trOng chinh nàm 2020 tang vu'çit bc so vOl 
nAm 2008: Näng suât 11w dat  41,9  tWha  tang 7,2 tWha,  nàng suãt ngô 4t 23,7 t?Jha 
tang 15,2 tJha, nàng suât lac  21,2  tWha  tAng 18,33 ta1ha26.  Hang nàm, nh&ng mô 
hinh khuyên nông dA triên khai chuyén giao i.img dyng tién b khoa h9c k thut 
vâo san xuât vâ däi sOng, trmnh d san xuât cüa nông dan ngày càng nâng len, su 
dyng giông mOi vã dâu tur thâm canh trong san xuât nông nghip nhu: Mo hinh 
thârn canh 11w vüng nüi, mO hInh chuyên dOi sang trOng du xanh trên dat trông 11w 
thiêu nuOc. 

Thông qua các dy an h trq phát trin san xut cua Churang trinh giám nghèo 
ben v&ng vâ cac nguOn lye khác giai doan 2008-2020 dã to chile tp huân 772 lOp 
tp huân27  vOi 25.576 luvt  nguOi tham gia, m& 01 lop trung cap nghê nOng nghiêp 
tai huyn vài 64 h9c viên tham gia, m& ?8  lOp  day  nghê ngAn han.  Qua dO chuyên 
giao các tiên b k5 thut mOi ye cay trOng, 4t nuôi, phisang thüc canh tác mOi, 
gOp phân nâng cao nhçn thlre vã k thut cüa nOng dan trong san xuât, gOp phn 
nâng cao nAng suât, chat Ricing, giá trj thu nhp. 

Trong nhftng nAm qua, huyn cia quan tam cOng tác dâo tao  nguôn nhãn lye 
nhAm trang bj cho nOng dan nhfrng kiên thOc, ky" nAng ea ban ye mt sO nghê trong 
san xuât, kinh doanh nOng nghip, cOng nghip, djch vp; tü'ng butc nâng cao näng 
lye cho lao dØng nOng thOn, gop phân tao  diêu kin chuyên djch lao dng nông 
thOn sang linh vyc cOng nghip và djch vy, thuo'ng mai.  Tong so lao dng qua dào 
tao, tap  huân nghê ngAn han  10.679 lao dng trong dO cO chlrng chi nghê 6.531 lao 
dng. TOng so lao dng qua dào tao,  tp huãn nghê tInh den cuOi t' l lao dng qua 
dâo tao,  tp huãn nghô chiêm 43,33%, trong do lao dng cO chü'ng chi nghê chiêm 
27,7%. COng tác giãi quyêt vic lam cho lao di5ng nOng thOn qua kênh xuât khau 
lao dOng  buOe dau cO chuyên biên tich cue. Tü nAm 2009-2020 eO 1.050 lao dQng 
dirçic gui di dão tao,  trong dO cia xuât cânh thrgc 602 lao dQng sang cãc thj tnr&ng 
Nhãt Ban, Trung DOng, Malaixia, Han QuOc, Lao... da so tham gia xuãt kháu lao 
dng ciA du'ac dào tao  nghê nghip, có thu nhp On djnh. 

26  Näm 2008: LUa 34,7 ta/ha, ngô 8,5 ta/ha, lac 2,87 ta/ha. 
27  Các lOp tp huân dién hinh: 01 lOp Icy thut U phãn hflu co IS lop ky thut sCt dyng phân vien dUl, thuôc baa ye 
thtxc vat, 04 lOp k5 thut trUng ngô, 01 lOp ky' thi4t  trOng lc, 51 lap k thuat chan nuoi Ign thjt va 1cm nái sinh san, 
IS lOp Icy tht4t sCr dvng thuOc thU y trang chàn nuôi, 02 Op ky thuat sfr dvng may cat cO, 21 lOp nuoi dé, 03 lop k 
thut trOng san..... 
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3.6. V â6j m&i rnanh me co' ch, chInh sách dê huy dng các nguin hjc, 
phát triên nhanh kinh t nông thôn, nãng cao d&i sng t  chat, tinh thn cüa 
nông dan 

Nh&ng nàm qua, huyn trin khai thvc hin d an "Phát trin kinh t - xã 
hôi, nh&m giãm nghèo nhanh va ben vüng huyn Dakrông, giai doan  2009 - 2020" 
theo Nghi quyêt 30a12008/NQ-CP gàn vôi Chuong trinh xây dijng nông thôn mOi; 
tip tvc thvc hien Chuong trInh 135 cho xä và thôn dc bit k.ho lchàn và các 
chuong trInh mic tiêu quôc gia giàm nghèo khác cüa Chinh phü. Các chucxng trmnh 
muc tiêu quôc gia giâm ngheo buâc dâu dã giüp nguäi dan có diêu kin phát triên 
san xuAt, thüc day chuyên djch co câu kinh te nông nghip; nâng cao k näng và 
thay d6i nhn thüc, tp quán san xuât mOi, gop phân ca' thin và nãng cao chat 
hxçxng cut5c song cho dOng bào CáC dan tc tai  các xã, thOn bàn däC biêt khO khãn, 
mien nüi, vüng sãu vüng xa. Trong nhUng näm qua dã huy &5ng dirge 1.431.709 
triêu dông trong dO: Ngân sách nhà fluâc ho trg 1.276.597 triu dông, kinh phi 
nguäi dan dOng gOp 10.862,202 triu dông, Vin nghiên cüu và Phát triên ngành 
nghê nông thôn Vit Nam (VIM) 100 trieu dOng, các to chüt NGO: 122.3 64 triu 
dàng, Chucing trInh BCC: 2 1.876 triu dOng. 

Giai doan  2098-2020 chInh sách h6 trg chuyn di, ging cay trng vt nuôi 
dä hO trg nhttng giOng cay trOng, vt nuOi mOi phü hop vói diêu kiên at nhiOn cüa 
huyn, theo quy hoach  Va nguyen vpng cUa nguè'i dan, thirc hiên h6 trcl truc tiêp 
tho ngithi dan phát triOn san xuât là 30.510,02 triu dOng, (trong dO: Ngân sách 
nhà nu&c h6 tro 19.736,88 triêu dông, lcinh phi nguäi dan dOng gOp 1.865,14 triu 
dOng, Chuong trinh Viettel: 8.908 triu dOng) vài 3.851 h hu&ng 1$ (3.785 
nghêo). Cv the: 

- Tfr chuong trinh 30a, 135, Viettel dã th?c hién h trg cho nguäi dan v 
giông vt nu0i28. 

- V h trg xay dimg mô hInh: Bang nhitng ngun lvc h tro ban du kát 
hop vói sir giám sat trong qua trInh thuc hiên, các mO hInh buOc d&u cO nhtfrig tác 
dng tich ccc dOi vOi nguti dan, thay dOi dan tp quán san xuât. Trong giai doan 
2008-2020, dã xây dirng dirge mOt so mO h1nh29  phU hop v&i diëu kiên thuc tO tai 
dja phucing, cO 390 h va 02 cong dông thôn tham gia mang 1a  ngun thu nhp n 
djnh cho ngithi dan. 

COng tác xOa dOi giám nghOo dirge triên khai thee hin cO hiu qua, tao  diu 
kin dê nguôi nghèo tiOp cn vOi các nguOn vOn phát triOn san xuât, lam nhà a dâ 

2S 1.688 con (trong dO 1.508 con ha cal yang; 180 con ha Lal), 364 con giâng tcm nãi mOng cal, 3.494 con giông I?n 

thjt Fl, 2.042 con dé gi6ng dja phtrang, 117 con trãu cal dja phuong, 74 con giöng Ion bàn, 777 con gã giOng dja 

phuang, 300 con giâng ngan Pháp; yE g16ng cay trng: 19.746kg gliSng ngO cãc Ioai, 23.058 kg giEng IOn, 14.156 

kg giông lac, 508 giEng du xanh DX208, 18.110 g16ng cay chui. 37.500 chOi gi6ng d&a Queen, 345 giOng cay Ol; 

1.000 g16ng cay ba; 15.201 gng cay tre lAy mäng Bat D; 25.430 gi6ng cay may... 

29 MO hinh tr6ng cao su tiu din, mO hinh lam san ngoài g6, mO hinh trng cay bäi I&i do, MO hinh thi dim cay 
mac ca, MO hinh thâm canh cay 1Cm nuOc, mO hInh nuOi dë nhôt, mO hinh nuOi Ian itng lal, mO hinh trOng gâc, mO 
hinh nuOi 1cm bàn dja... 
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có hang nghIn hrçit h nghèo thrccc vay vn lãi sut uu dai d& d&u tu phat trin san 
xuât. 

Chuong trmnh nuOc sach,  v sinh môi truOng nông thôn duqc quan tam dâu 
tu, nâng cAp; nàm 2020 có 85% nguoi dan nông thôn da duge sü drng nuâc hccp v 
sinh (tang 5% so vói näm 2008). 

3.7. V tang ctr&ng sr lãnh dto cña Bang, quãn 1y cüa Nhà nu*c phãt 
huy silt mnh cüa doS the chinh trj - xa hQi ó' nông thôn 

Các cAp üy dàng dã tp trung lath dao,  chi  dao  thijc hin nhim vii phát trin 
kinh t - xa h'i & nông thôn; nâng cao chat Iuçing cong the giáo dvc  chinh trj Ui 

tu&ng, tao  sr doân kEt, thng nhât trong dàng và dông thun trong than dan ye các 
chü tnxcing cüa Dáng và Nhà nu&c. Các to chüc co s& Dàng dã nhn thüc dung, 
thvc hiên tót chüc näng hat  than lath 4o  chjnh trj & co s&; quán trit sâu sAc quan 
dim vÔ nOng nghi4p, nông dan, nông thôn và xây dijng nông thôn mOi trong can 
b, dáng viên va các tang lOp nhãn dan, tao sir thông that cao trong nhân thüc và 
hành dQng. Hu ht the tO ChUc co sO dàng da ban hành CáC Nghj quyêt chuyên dé, 
chuong trInh hành dng cy thà phü hcrp vOi tüng dja phucvng, don vi, dOng thôi dOi 
m&i phuong thüc, nâng cao nAng liic lãnh dao, chi dao  thijc hin. Nhiéu can bc.5, 
dàng viên cot can CO sO da nêu cao vai trô guong mu xung kich di d vào nhttng 
cOng vic lchó nhu xãy dimg mO hinh phát triên san xuát hiu qua, lam ththng giao 
thông nOng thôn. 

UBND huyn dã dAy manh  lng ghép cac ngun vn trong xây dijng co sO 
ha tAng phuc vu san xuât, tang buOc nâng cao dOi sOng v chat, tinh than cüa Cu 

dan nOng thôn trên dja bàn thArn thrc hin thang igi CáC myc tiêu dê ra. Chjnh 
quyên Cac cap dã huOng dan, triên khai thvc hin CáC CO Chê, chInh sách lthá kip 
th&i, dông b, phát huy hiu qua cao. Vic thijc hin các chInh sách cüa Trung 
uong, cua tinh trong huy dng nguôn ltrc cho phát triên nOng nghiep nOng thôn 
mang 'a  hiu qua tIch cijc. cong tac kiêm tra, don dOc thvc hin nghj quyêt cua 
cap üy dàng, chinh quyên CáC cap duçxc th?C hien khá thuOng xuyên, kip th&i khãC 
phyc nhUng han  chê trong nhn thirc cUa can b và nhân dan; tháo g khô khãn, 
vuOng mac tfr co s&; nâng cao tinh than trãch nhim Cüa di ngU can hO các cap, 
cac ngành, tao  sir dông thun cao trong cã h thông chinh trj. 

M.t trn Tè quOc, các tO chuc chInh trj xà hOi,  các hi quân chüng dã vao 
cuoc tIch crc; chü trçng tuyéntruyén, v6n  dng nhán dan, phát huy vai trô giárn 
sat cong dông; phát dOng  vâ tO chüc thixc hin các phong trào thi dua yêu nuOc 
mang lai  nhiêu kêt qua. COng tác tuyên truyên 4n dng các tang ióp nhân dan, 
thrc hin chü truang cüa Dang, chith sách pháp lu@ cüa Nhà rnthc duoc triên khai 
tIch cvc.  Thi,xc hin tOt 5 nOi  dung  cuOc  vn  dOng  "Toan dan doãn két xây di,rng dOi 
sOng vAn hóa khu dan cu" gAn vói xay drng nOng thOn mOi. Tip tiic day manh  the 
phong trào, the cuôc van dông thu "Ngày vi nguOi nghèo", Toàn dan chüng sue 
xây dmg NOng thôn mOi", "PhOng trào giUp nhau phát trin kinh tE, xóa dói giãm 
nghèo lam giàu chIth dAng". Các to cMc quan chüng trong h thông chith trj dã 
phát huy vai trô tiên phong trong phang trao xay dimg nOng thôn mOi. HOi  phy nü 
phat dông phong trào xay dirng nOng thOn m&i g&n v&i viêc hçc tp va dAng k' 
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thvc hin gia dInh "No m, bInh d&ng, tin b', hanh phüc"; huy dng nguèrn lye  h 
trçc phii nfr phát triên kinh tê, xóa dói giãm nghèo, giãi quyêt viec lam. Hi Nông 
dan phát &ng phong trào nông dan tham gia xây dyng nông thôn mOi, thye hin 
xãy dyng gia dinh van hóa, tang xã van hôa bang các hoat  ding thiêt thyc nhu: 
tham gia xay dyng kM cu ha tang vâi phuung châm "Nhà rnrOc vói Nhân dan 
cüng lam", các cp hQi vn dQng hi vién, nông dan dóng gop ngày công, v@ 1iu, 
lam mó'i, sCra chfta dithng giao thông nông thôn, nao  vet kênh muo'ng thüy lyi. HQi 
Cyu chin binh phát huy truyn th6ng B doi Ci Hèii, guang mu tham gia cac 
phong trào, giüp dä c&u chin binh phát trin kinh té. Doân thanh nién tIch eye 
tham gia cac hoat  dng tinh nguyen, xây dmg mô hinh phát triên kinh tê, thäp 
sang dithng quê,... 

* Dánh giá chung: Sau han 10 näm triên khai thyc hin Nghj quyt 26-
NQ/TW, tinh hinh kinh th - xa hi trén dja bàn dã dat  duqc nhttng két qua dáng 
phn khôi: Nn nông nghip phát triên khá toàn din vOi toe d giátrj san xuãt 
tang 14,7% (vucrt 2,6% mic tiêu dé ra); ca cau kinh té dã cO sy chuyên biên theo 
huOng tIch cyc; tong san phâm birth quãn dâu nguài dat  27,5 triêu dong, thu nl4p 
bInh quân dâu nguài dat 20,5 triu dông!nguôi!nam; chucing trInh xây dyng NOng 
thôn mOi dirge trién khai dung huóng, tao  nhiêu chuyên biên math  me trong d&i 
sng nông thOn. Linh virc van hóa, xà hi dat  dirge két qua quan trçng, chat lugng 
giáo due duac dam bão, thuc hiên các chInh sách xã hôi, tao  vic lam, xOa doi 
giám nghèo, cong tác y tê và cham sOc sue khoe Nhãn dan và các hoat  dng xä hi 
tao duoc quan tam; hoat  dng van hOa thông tin, the dic the thao da dang,  phong 
phü gOp phân cãi thien d&i song tith than cho Nhân dan. TInh hInh an ninh, trât Pr 
an man xã hi on djnh, h thông chinh trj dirge cüng cô, kiên toàn; Cài each hãnh 
chInh, phOng chong tham nhUng, thyc hành tiét kim chông lang phi cO chuyén 
biên tIch eye. 

III. HAN CHE,YEU KEM vA NGUYEN NHAN 

1. Htn ch, y&i kern 

1.1. V phát triên nông nghip 

- Nông nghip phát tri&n con chãrn, chin bn vttng, san phm hang hOa chin 
nhiêu, chat luccng thâp, chU yêu san xuât theo quy mô nhO; chat lugng và sue canh 
tranh thâp, chin cO nhiêu san phâm ché bién sâu, gãn vó'i thj tru&ng tiêu thu; IGi 
nhu3n trong nông nghip thâp, riM ro cao, djch bnh trén cay trông, vat nuOi cOn 
xay ra; san xuât nOng nghip theo huàng hin dai  van cOn han  ché. 

- Vic dn din di thàa, tIch t14 rung dt gp nhiàu khO khan, san xuât cOn 
manh mün, chin cO vüng san xuat lan nên vic din tiên b k' thuat va ca gioi hOa 
vao san xuât cOn han  the. 

- IIJ'ng dmg, chuyn giao các thành tyu khoa hçc cong ngh cOn chm; vic 
thu hut các doanh nghip d tu vão 11th vi,rc nOng nghip phãt trin san xu.t lien 
ket theo chuOi giá trj môi chi nhO hçp trên mQt sO san pham va rAt han  ch. Hiêu 
qua sfr dyng dat vu&n cOn thâp. Các hgp tác xä, tO hgp tác hoat  dng chin dem lai 
hiu qua nén chin dem lai  sy lien két chit chë trong san xutt nOng nghip. 
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- Mt s dja phucxng thiu quyM Iit trong cong tác lath d?o,  chi  dao  phát 
triên nông nghip, chin có giãi pháp hiu qua cho phát triên nOng nghip; vic dâu 
Ui vao nông nghip con nhiêu han  chê. 

- Phát tri&n nn nông nghip theo hithng hin dai  k& qua chin cao; diu kin 
dáp rng cho san xuât cOn nhiêu khó khàn. 

1.2. Ye xây dytg Hông thôn 

- D an quy hoach  chAt hiqng cOn thâp, chin gän kêt vüng trong phát triên, 
chin phát huy hiu qua igi th, dc thu cUa tixng dja phucxng; cOng tác quãn l' va 
triên khai thrc hin quy hoach  chung chung. 

- Ccx cAu kinh th chuyn djch dung hithng nhung chin vUng chic. Thu nhp 
blnh quân du ngu&i cô tang len, nhurig vn cOn thâp và chênh tech tan so vdi bInh 
quân chung cUa tinh; cac hinh thüc to chi~c san xuât, dich vij & nOng thôn chm dOi 
mói và hot dng hiu qua chin cao. Kinh tê h' vn là thu yéu, mang nng tinh tir 
cung, tir cap, khó tiép cn vOi các chInh sách hin hãnh. 

- Ccx sO' h tAng chin dáp i.ng yeu cAu phát trin toàn din và hin dai.  Cong 
tác tA chüc, quàn i cong trinh sau dâu at cia chinh quyên cap xã chin dirge chü 
trpng; mt bQ phn nhân dan cOn thiêu 2 thüc, trách nhim trong vn hành, lchai 
thác và sà dwng  cOng trinh, d.n den nhiêu cOng trinh sau dâu at nhanh hit hông, 
xuAng cap. Nguôn vOn duy tu bào dung cOng trinh sau dâu Ui, hang näm dugc 
phân bô rat It, khOng dáp üng nhu câu thrc té ô dia  bàn. 

- Các thik ch van hóa 6 nông thOn cOn thiu, chin dáp üng nhu cAu sinh 
hoat cQa cng dOng. 

1.3. Y nâng cao tl&i sAng vt cht tinh thn cüa nguti dan nông thôn 

- Dôi sAng cüa nguti nông dan nhIn chung vn cOn a rnüc thAp, thu nhap 
chü yêu tü san xuât nOng nghip thuân táy, giá trj gia tang thâp, tich IQy dé phát 
triên thông dirge nhiêu; chênh lch ye thu nhp, müc sOng giüa nông dan và các 
thành phân khác ngày càng tang; däi song cüa ngudi nOng dan 6 vüng nái, yang 
khO khãn châm thwc cài thin. 

- M5t bO phn nông dan trmnh d, nhn thüc cOn han  ch, cOn mang nng at 
duy san xuât nhO, trông chO, ' lai, chm thich nghi vO'i cci chê mOi; lung tüng, bj 
dng và chiu nhiêu rUi ro. 

- NOng dan dang chju nhiu thit thOi v müc ht.rOng thi các djch vi công, 
dac bit ye ha tang, van hoá, giáo dic, y tê... so vâi thành thi. 

- NOng dan thiu vic lam, dAi vOi lam nOng nghip chü yêu theo thai v; 
khà näng tim kiém vic lam kho, trong khi nhu cãu vic lam ngày câng tang cao; 
lao dng chuyên vic lam sau khi thu hOi dat dang gap  khOng It khó than. 

-, Chuang trinh dào t?o  ngh, giãi quyt vic lam cOn nhiu bAt cap, dào tao 
chin gãn chat vdi giài quyét vic lam và nhu cãu thj tru&ng, chat lugng lao dng 
qua dào to chin dáp (mg yêu câu... 
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- Vai trO chü th cüa nông dan ô mt s ncii chin phát huy tht; bàn than 
nguôi nông dan cOn thiu Ui tin nh.t là trong lam kinh tê có tInh dt phá; các quy 
djnh cüa NM rnxOc dé dam bào diéu kin cho nguO'i dan thijc hin vai trO lam chU 
cOn thiu han  ch (ngay tü trinh d dan trI cUa ngithi dan den các Ca chê, chInh 
sách cUa nhà nithc cOn nhiu b.t cap, khó thuc hin). 

2. Nguyen nhãn cüa nhung han ch& yu kern 

2.1. Nguyen nhãn khách quail 

- DakrOng là mt huyn nghèo, nguôn thu tüngãn sàch hang näm thAp phu 
thuc vao ngun ngân sách tinh va Trung i.xcing, nguôn lgc trong dan han  ché. 

- Th&i tiEt khI hâu, djch bnh trén cay tr'ng, vt nuOi và nuOi trông thüy san 
din bik phüc tap;  giá Ca vt tu d&u vao cho san xuât lien tçxc tang cao, trong lchi 
giá nông san th.p, thj tru&ng tiêu thii khOng On djnh. 

2.2. Nguyen nhán chü quan 

- Cong tác ph biên quán triêt Nghi quy& & mQt s6 dja phuang, dcinvl chin 
sâu; nhân thüc cUa mt s can b', ngi.thi dan chin cao, chua dày dU, mt sO cap üy 
dàng, chInh quyên chua the hin quyêt tam chInh trj cao dOi v&i viêc thijc hiën 
Nghj quyét ye nông nghip, nOng dan, nOng thôn. 

- Nang luc, trInh d môt ho phãn can b, nhAt là & ca s& cOn nhiêu han ch 
nén vic triên khai thvc hiên môt so chuang trinh, dé an, quy hoach,  ca ché, chinh 
sách vn cOn châm, chat luqng chin cao, them chI mt sO quy hoach  cOn chOng 
chéo, có nhüng 11th v',rc chin duqc quan tam dUng müc. TO chCrc trién khai thijc 
hiên các ca ché, chInh sách dã ban hành chin thijc s'r quyét li@, cOn lUng tUng, 
thiêu dông b; chua kjp thôi giài quyêt nhQng van dê birc xCic, tháo gä nh&ng nUt 
that; môt sO ca ché, chInh sách cOn bat cap, khó áp dvng,  ngu&i dan và các doanh 
nghip nhO và vita khó tiép can,... 

- Cong tác lanE dao,  chi dao, kim tra & Ca sO chin thu&ng xuyên, thiu sâu 
sat, hiêu qua chua cao, nhãt là giai doan dãu; mt sO cap Uy dãng, chinh quyn cOn 
coi vic thvc hin Nghj quyét nông nghip, nOng dan, nOng thôn là trách nhiêm cUa 
ngành Nông nghip. 

IV. BAI HQC KINH NGHIM 

- Các c&p Uy dàng, chInh quyn, các ngành, M.t trn T qu& va các doàn 
the phâi quán triêt sâu sac nOi dung cUa nghi quyêt, lam rO trách nhiêm cu the cUa 
các to chüc trong triên thai thuc hin; thvc hin tot cOng tác tuyén truyén, vn 
dng, lam cho can bo,  dãng vién và nhãn dan nhn thüc rO 9 nghia chinh tn, kinh 
té, than van cUa Nghj quyêt ye nOng nghip, nông dan, nOng thOn và Chuang trmnh 
mvc tiêu quôc gia xày dng nOng thon m&i, tir do phát huy süc manh  tOng hçp cUa 
cã he thông chInh trj vi sir nghip cOng nghip hóa, hin dai  hOa nOng nghip, nOng 
thôn. 

- Ban hành dOng b, kjp th&i h thông ca ch, chInh sách khuyn khIch phát 
triên nOng nghip gàn v&i xây dmg nOng thôn m&i dU manh;  chInE sách cn phài 
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tao ra sv dOt phá vIta khuyên khich phát trin trén din rng, vIta san xu.t hang hoá 
tp trung theo hutng hin dai. 

- Phái biM khoi day,  nuoi throng, phát triên nguôn 1rc trong Nhãn dan, lay 
tinh thAn thi dua lam phtxang châm chü dao  trong lath dao, chi dao.  Phãi cong 
thai, dan chü, trao quyên tr chU toi da cho nguäi dan dê ngu&i dan thxc sr là chQ 
the chInh trong qua trInh thirc hien. 

- Tap trung cao cho phát trin san XUAt, khai thác t6i da tim nãng, iqi th 
cUa huyn; tao  môi truông thun lyi thu hut doanh nghip hoat dOng trong 11th vixc 
nông nghip thrc hin vai trO "dâu kéo". Gän phát triên san xuât vôi phát triên 
toàn din các I1nh vc giáo dxc, y tê, van hoá, xây thrng h thông chInh trj v&ng 
manh ô nông thOn. 

- Phài dc bi@ quan tam cong tác can bQ, nh&t là dào tao, boi thrOng, nâng 
cao nàng luc, trinh do dOi ngQ can bQ & co sO; phát huy vai trô, trách nhim, tam 
huyêt cUa nguäi dItng dâu Cap üy, chmnh quyên, dja phuung, don vj trong ViC thrc 
hin Nghj quyêt. 

- ThuOng xuyên lam tea cong tác kim tra, giám sat, kjp thii phát hin 
nhthig ton tai,  khó khàn dé giâi quyét; duy tn ViC giao ban djnh ks', so k&, tng 
kêt dánh giá sâu tlrng van dê dê rUt kinh nghim và dê ra giài pháp thvc hin hiu 
qua. 

PhAn thñ' hai 

QUAN DIEM, MUC TIEU, NHIM VT;J vA GIAI PHAP CHU yEu 
yE NONG NGHIP, NONG DAN, NONG THON GIA! DON TOI 

I. QUAN DIEM 

- Linh virc nOng nghip, nOng dan, nông thôn cUa huyn Co vj trI, vai trô hk 
suc quan tr9ng dê phát triên kinh tê - xà h'i cUa huyn gOp phân gilt vltng on djnh 
chInh trj, dam bào quôc phOng — an ninh; gilt gin, phát huy bàn sac van hOa dan toc 
và bào v môi tru&ng sinh thai. 

- Các vAn d nông nghip, nông dan, nOng thôn phài duçic giãi quyt dng 
bO, gän vO'i vic tniên thai tkrc  hin các chuang trinh mvc  tiéu quôc gia trên dja 
bàn; dông th&i day manh  cOng tác chuyén giao khoa h9c k thut nãng cao hiu 
qua san xuât, tO chUc san xuãt cho nOng dan theo, chat luçing, hiu qua tlrng buOc 
irng dirng khoa h9c k5' thut là mOt  nhim vu quan trQng hang dau cUa qua trinh 
phát triên kinh tê - xä hOi  cUa huyn. Lvc  luqng nOng dan là chU the cUa qua tninh 
phát triên, xây drng nông thOn mOi gãn v&i phát triên các ngành nghë nông thOn, 
xây drng các co sO the biên, dch vii, cOng nghip và phát triên do thj, thi ttr, trung 
tam ci xã theo quy hoach. 

- Phát tnin nOng nghip, nông dan, nông thôn nâng cao dOi sng, vat chAt, 
tinh than cua nOng dan phài dra trén các thU truong cUa Dàng, chinh sãch cUa Nhã 
nuOc phU hap vOi diêu kiên tu thiên, dat dai, khi hu, thj trtthng, tap quãn san 
xuât, tninh do dan tn va khà nãng àp dirng khoa h9c k5 thut cUa nOng dan; sO dyng 
hiu qua các nguôn lvc trong san xuat, truOc hêt là lao dng, dat dai và rfrng. Dng 
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thi, thu hut the nguôn lire dâu tu t& ben ngoài, chuyên giao và Crng dung tOt khoa 
hçc k5 thut vao san xuât cho nOng dan. Dào tao  nguôn nhân luc, nãng eao dan trI 
nOng dan. 

- Giái quy& vn d nông nghip, nông dan, nông thOu là thim vi cüa cã he 
thtrng chinh trj và toân xã hi dt duOi sr lath dao  cüa cae cap üy Dâng, cOng tác 
quàn 1' diu hành cüa chIth quyên the cap, phài Ichai dy tinh than tij ehü, tir lirc 
tir cubng yuan len cUa nông dan. Xây digng xã hOi  nông thOn on djnh, hoà thun, 
dan chU, cô &ii sng van hoá phong phü, dm dà bàn sac dan toe, tao  dông lçrc cho 
phát trin nOng nghip và xây drng nông thôn mOi, nâng cao dO'i song nOng dan. 

- Phát trin phâi vitng bn cã v tir nhiên và xã hQi. Dam bâo mOi tru&ng san 
xuAt nOng nghip và nOng thôn trong sach;  thirc phâm v sinh; tài nguyen sinh h9c 
da dang;  giám thiéu riM ro do bnh tat, thiên tai và qua trinh biên dOi khi hu gay 
ra; thu hçp khoàng each ye co hi phát triên giüa do thj và nOng thôn, gi&a cac 
nhOm cii dan nOng thOn; h trq nguti nghêo, nhGng nhóm dôi tuçing khO khàn 
trong qua trInh phát triên. 

II. MçC T!EU 

1. Miic tiéu t611g quát 

Tip tic xac djrih nén nông nghip phát trin theo huàng toàn diên, hiên dai, 
ben vthig, có näng suât, chat hugng, hiu qua và sue canh  tranh cao, dam báo an 
ninh hang thgc; xây dung NOng thOn rnói eó kêt câu h tang, kinh té- xa hi dông 
b, eô eâu kinh te và cac hinh thirc tO chüc san xuât hcrp !'; gãn vol phãt triên 
COng nghip, TTCN, Ngành nghé nOng thOn, djch vi theo quy hoach  không ngirng 
nâng cao dôi sOng v3t chat va tith than cho nguè'i dan 0 vUng nOng thOn. 

2. Muc tiêu, chi tiêu cy the 

2.1. Muc tiêu cu the dM nãm 2025 

- Tc d tang trutng giá tr san xu.t ngành nông nghiêp: Giai doan 2021 - 
2025 là 12-13%. 

- Ca cAu ngành nông nghip dn nAm 2025 chim 37-38%. 

- Tong von dâu Ui toàn xà hi giai doan 2021 - 2025 dat  2.500  tS dng, trong 
dO vOn NSNN dat  1.200 t5' dông. 

- San huqng hang thvc eó hat  dn nàm 2025 dat  10.500 Mn. Phân du san 
hang thit hai xuât chuOng cac loai nàm 2025 dat  1.350 tan. 

- Thu nh3p bInh quân d&u nguOi dn nàm 2025 dat  41 triu dng. 

- Xay drng san phm theo chuang trinh OCOP m& xä, thj trãn 01-02 san 
phâm. 

- T5 l hQ nghôo da chiêu giàm bmnh quân hang nàm giai doan 2021 - 2025 
tir4 - 5%. 

- T5' 1 lao dng qua dào tao  dn 2025 là 60%, trong dO eO bng cAp, chirng 
chi den nàm 2025 là 32%. 
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- Tao vic lam mOi cho lao dng: Binh quân hang nàm giai doan  2021 - 
2025 là 650 lao dng. 

- Phtn (Mu dEn nãm 2025, có 60% twang mâm non, 60% trn&ng tiêu h9c Yà 
45% tru?mg trung hçc co sà (tInh cà twang phô thông có nhiêu cap h9c) dat  chuân 
quc gia, 01 tru&ng trung h9c phô thông dat  chuân quôc gia. Den näm 2030, có 
80% trtrdng mãm non, 75% trtrông tiêu h9c và 50% tru&ng trung hpc co sO dat 
chuân quôc gia, 02 truông trung h9c phô thông dat  chuân quôc gia. 

- Giàm t5' l tré em dtxOi 5 tui SDD (the thâp côi) hang näm là 0,5%. 

- Phn (Mu t5' l bao phU bào him y t& dn näm 2025 là 100%. 

- Din tich tring mOi rung tp trung và cay phân tan bInh quãn hang nãm là 
1.000 ha và 30 van  cay phân tan. T5t l che phU r&ng den nàm 2025 là 66%. 

- TST l h' gia dmnh sfr dvng nu'ôc sach, hcrp v sinh 0 thj trân dEn 2025 là 
100%, t5' 1 h gia dinh sO ding mrOc hçip v sinh 0 nông thôn den nãm 2025 là 
90%. 

T' 1 chInh quyên, MTTQ, cac doãn the huyn, co sO hang näm có trén 
80% xep loai hoàn thành tot nhiêm vu. 

- PhAn (Mu dEn nàm 2025 có 100% can b, cong chOc dat  chu&n yE trInh do 
chuyên mOn, 1' lun chinh trj theo quy djnh. 

- Ph,n (Mu sá hxçing xã dat chuAn NTM th 03-04 xã30, so thôn dat  chuãn 
nOng thôn mOi là 30 thôn31. 

2.2. Myc tiêu giai don 2026-2030 

- T'c d tAng truOng giá trj san xutt ngành nông nghip: Giai doan  2026 - 
2030 là 11-12%. 

- Co câu ngành nOng nghip dEn nAm 2030 chiEm 34-35%. 

- San luqng hang thvc cô hat  den nAm 2030 dat  11.000 tAn. PhAn dãu san 
luqng thjt hoi xuãt chuông cac loai nAm 2030 dat  2.000 tan. 

- Thu nhp binh quân dâu ngu&i dEn nAm 2030 dat  82 triu dông. 

- T5' 1 h nghèo da chiEu giãm bInh quân hang nAm giai doan  2026 - 2030 
tü 3 - 4%. 

- TS' l lao dng qua dào tao  dEn 2030 là 65%, trong do có bng cAp, thOng 
chi den nAm 2025 là 35%. 

30 Du' Sn th näm 2025 cO 03 xa (xà Triu Nguyen dat nông thOn mài kiu mu, x MO 6 vã xà Ba Lông dat 
cliuân nông thôn mài). 
31 Sn näm 2025 cO tO thôn cüa 3 xâ ( Triu Nguyen, MOO, Ba Lông) dt chuân nông than mài; 09 xã con iai phn 
dãu dat 2-3 thOnitren xâ. A Bung 2 thOn (Ty Ne dat 11 tiêu chi, Cu Tài 2 dat 12 tiéu chi), A Ngo 03 thôn ( A Rông 
Dtrài dat 9 tiëu chi, A La dat 10 tiéu chi, K$' Neh dat  9 tiëu chi, A vao 02 thôn (A van dat 8 tiéu chi, ThOn Ra RO 
dat 6 tieu chi); Ba Nang 02 thôn (Thôn Ra Lay dat 5 tiêu chi; thon Sa Tram dat 5 lieu chi) xà Ta Long 02 thOn (thôn 
Ta Lao dat 10 tiëu chi, Pa fly dat 10 tiéu chi); các thôn cüa các xà dc bit kho khan, xä Ta Rvt 3 thôn, xä Hüc Nghi 
02 thou, xã Dakrông 2 than, xâ Huong Uip 3 thou). 
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- Tao viêc lam mâi cho lao dong: Bmnh quân hang näm giai doan  2026 - 
2030 là 7001ao dng. 

- Phn du dn näm 2030, có 80% twang mm non, 75% tru&ng tiu hçc vâ 
5 00/? tru&ng trung h9c Co SO dat  chuãn quôc gia, 02 truOng trung hçc pith thông dat 
chuân quôc gia. 

- T' l h gia dinh sü dvng  nuOc hcxp v sinh 0 nông thôn den näm 2030 là 
95%. 

- T' l chInh quyn, MTTQ, các doàn the huyn, CO SO hAng näm có trén 
85% xp loai hoàn thành tot nhim vu. 

- Dn nãm 2025 có 100% can bô, cOng chuc dat  chuân v& trInh d chuyên 
mOn, l' luân chInh tn theo quy djnh. 

- Phn d.0 s lugng xã dat  chu.n NTM t& 06-07 xà32, s thôn dat chuân 
nông thôn m&i là 50 th0n33. 

III. NHIM VTJ, GLkI PHAP CHU YEU 

1. Tip tyc thyc hin tái co cu, phát trin nông nghip toãn diên, thco 
hu'&ng hin di, bn vfl'ng 

- Tp trung chi dao thvc hiên tái Co câU ngành nông nghip theo huOng san 
xuât hang hôa, Iva  ch9n và tp trung dâu tu vào các cay, con chü h.rc, có loi the 
canh tranh, mang 1a  hiu qua kinh té cao. ChU dng, linE hoat thIch &ng vOi biên 
dOi khI hu, chü trong an toàn v sinh thrc phãrn và bào v mOi trnbng. 

-Tap trung chi dao  tich tv  ruông dat, quy hoach, vn dng birth thành vüng 
san xuãt tap trung. Day manE  áp dyng các tiên b KHKT và co giOi bOa vào san 
xuât, tang cuOng hçxp tác lien kêt san xuât gãn vOi tiêu thy. 

- Phát trin chàn nuOi theo huOng mO rng quy mO phü hqp quy hoach, dam 
bào v sirth mOi truông; tp trung vn dng dua tat ca cac mO hInh chãn nuOi có 
quy mO lOn, gay ô nEim mOi truOng trong khu dan cu dêu duqc di dOi den vüng 
chän nuOi dUO'C quy hoach. Nâng cao t' 1 bô lai vã 1cm lai, thyc hin tot tiém 
phông, kiêm dich, kiêm soát giêt mO 

- Phát trin nuôi trng thUy san theo huOng thãm canh, mO rng din tich 
nuOi ca, phát tHen nuOi cá lông trén song, trén các hO dp thUy din. Nghiém cam 
CáC nghê thai thác mang tInh hu' diet dê bào v nguôn lgi hài san. 

- Xây drng D an phát trin trng r&ng thãm canh; tuyên truyn, vn dng 
nguOi dan tham gia. Thiic hin tot Cong the chãm sóc, bào v, phông cháy ch&a 
cháy r&ng và phát tHen r&ng, t5' l che phü rirng 66%. Tn dyng qu dat dê trông 
cay phân tan. 

32 Dn näm 2030 them 04 x (A Bung, A Ngo, Ta Rut, Huàng Hip) dt chun nOng thôn mâi. 
Dn näm 2030 cO 40 than cüa 7 x (Triu Nguyen, Mo 0, Ba Lông, A Bung, A Ngo, Ta Rut, I-Iuang Hip) dat 

chuân nông thôn mài và 5 x cOn Ii duy tn dt 2-3 thOn/xä. 
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- Tp trung chi do san xu.t san phm an toàn, dàng k' nhãn hiu, sü dung 
tern truy xuât nguôn gôc gän vOi thvc hin chucing trInh OCOP, darn bào an toàn 
v sinh thxc phâm. U'utiên các chinh sách khuyên khIch san xuât nOng san sach, 
canh tác hQ'u cci, lien kêt san xuât Va tiêu thy nông san. Kêu ggi doanh nghip dâu 
tu kim phai say tp trung, ché biên nông san, kim bào quàn và tiêu thy san phârn 
cho nông dan. Khuyên khIch, t?o  diêu kien dê doanh nghip thuê dat phát triên 
nông nghip, lien doanh, lien kêt san xuât và tiêu thy san phâm, tao chu6i lien kêt 
ben vOng. 

2. Day rnnh phát triên nông nghip, ngãnh nghê, dich  vy, chuyên cljch 
co' cãu kinh tê nông thou, to vic lam và thu nhp ti ch cho dan cir nông 
thôn 

- Tiêp tyc phát triên da dng ngành ngh& dich vy, tao vic lam, nâng cao 
nãng su.t lao doug & nông thôn. Nâng cao chat hrnng san phâm OCOP, san phâm 
dat trung, cUa huyn gän vOi phát triên san xuât có quy mô ion, xây dng nhàn 
hiu, thucing hiu san phâm, day mnh cong tác xüc tiên thucing mai dê din san 
phâm vao h thông siêu thj, càa hang bàn lé, các gian hang tai  các dja phucing. Xây 
dung rnô hIith san xuât nông nghiêp gãn vói du ljch sinh thai. 

- Khuyn khich các thành phn kinh té S tu phát trin cong nghip ch 
biên sâu cáe mat  hang nông nghip san cO a dja bàn. Phát triên va nâng eao chat 
luqng cac loai  djch vy phye vy san xuât, dôi song cüa dan cu nông thOn. 

3. Xãy thyng uông thôn m&i van minh, hin di gãn vói dO thi hóa; phát 
triên co' so' h tang nông thOn; cái thin nhanh diêu kin sinh song ô' các vüng 
nOng thôn 

- Du tu cO trçng tam các cong trinh giao thông nông thOn, h thng thüy 
igi. Tiêp tue xây dmg, nãng cap và m& rQng he thông giao thOn tir huyn den các 
xa, chü trong các tuyên duông true xà, thOn, ngO xóm và nôi dong darn bão phyc 
vy cho vic ccx giâi hóa và xây dçrng vUng nguyen lieu tp trung trong san xuât 
nông nghip. 

- Thyc hin quy ch dan chü trong huy dng nguèn dOng gOp cüa Nhãn dan, 
tránh nçx d9ng xây drng cci bàn. Ap dyng hiu qua C? chê dat thu trong quàn l 
dâu tu XD NTM. Tiêp tyc th'¼1c hin cO hiu qua chU dé chinh trang nông thôn. 

- Tip tue rà soát, diu chinh, b6 sung quy hoch các vüng san xuât nông 
nghip trong quy hoach tinh, quy hoach  vQng và quy hoach NTM giai don 202 1-
2030. Chü trçng quy hoaeh vüng di dan vüng thiên tai, vüng san xuât ehuyên eanh 
tp trung. 

4. Nãng cao toàn din thu nhp và d&i 56ng vt chat, tinh than cOa dan 
cu, dam bão cOng bang xã hi & nOng thôn 

-Up trung chi dao thyc hien t& các chInh sách h. trci giàm nghCo bn v&ng, 
phân dâu giãm t' i ho nghèo hang nàm tü 4-5%; tao  diëu kin cho nguäi nghêo, 
can nghèo tiep can cac djch vu xä hôi cc bàn ye: y té, gião dye, nhã a, nuâc sinh 
hoat, v sinE môi truOng, thông tin... 
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- Nâng cao chAt hrqng giáo dvc  theo huó'ng toàn din, vi~ng ch&c. Quan tam 
xay dijng tru&ng kiêu mu, truäng chAt lucrng cao; tang cubng giáo dvc dao dirc, 
k5' nãng, giáo dvc  the chat cho h9c sinh, bão dam an toàn truâng hpc. 

- Trin khai thvc hin tht d& an xây dimg xã dat  chuân Quoc gia ye y te. Chü 
tr9ng cong tác dào tao,  nâng cao trinh d chuyên môn, nghip vii và thu hUt bác Si 
ye cong tác t?i  các  tram y te xä, thj trân. Huy dQng mci nguOn lye  dê dâu tu xây 
dirng, sfra chüa nãng cap hoàn thin các tram y te xã dat  chuân. 

- Chi dao dAy manh  phong trào "Toàn dan rên luyn than the theo guong 
Bác HO vi dai"  trong can b và nhân dan. Thyc hin xA hi hoá cong tác TDTT, 
nâng cao the chat và rén 1uyn than the trong Nhân dan. 

- Huy dng các ngun lye xây dyng, nâng cAp các thiêt ch van boa tai  các 
lang, thôn, khôm; nâng cao chat luqng hoat  dng cUa các trung tam hoc tp va sinJ-i 
hoat van bOa cong dOng nham xay dyng mt xa hi hyc tip. Chi dao  xây dgng các 
cng chào, panO, appIch cO dng ô cc sà. 

- Duy trI va nãng cao chAt 1ung các tiêu chi nông thOn mói dà dat duqc 
trong giai doan 2010-2020. Bào v mOi tnr&ng sinh thai; bão tOn và phát huy bàn 
sac van hóa lang quê. Tiêp ti,ic thyc hin chinh trang nOng thOn, xây dyng tuyCn 
duông kiêu mâu, ngày nông than mOi, ngày thU Bay tinh nguyen, xay dung thOn 
nông thOn mO'i. 

5. Nãng cao khã nàng thIch ü'ng vó'i bin dôi khi hu, phông chông thiên 
tal, quãn 1 tài nguyen, bão v môi tru'&ng nông thôn 

- Tip We tang cuông cong tác tuyën truyên, phô biEn pháp lut; phát dng 
các phong trào bão v mOi tru&ng và tIch eye tham gia vào boat  dng phông ngira, 
dâu tranh vâi nh&ng vi pham pháp lut ye bào v môi tru6'ng trén dja bàn nöng 
th On. 

- Nâng cao chAt hrccng, hiêu qua boat dng cUa Trung tam MOi trutng do thj 
& khu vuc thj trAn KrOng Kiang và dia bàn xä Ta Ryt. Hoàn dâu tu xay dung cac 
cong trInh xCr 1 môi tru&ng büc thiêt tai  thu vçrc Ta Rig. 

- Xà hôi hOa cOng the bào v mOi tru&ng, tang ci.r&ng cOng tác kim tra bào 
v mOi tru&ng tai  các cc s& san xuât kinh doanh, djch vy và các hoat dt5ng thai 
thác khoáng san trên dja bàn huyên. 

- DAy manh  &ng dyng tiên b khoa hyc và cOng ngh trong &ng phO v&i bin 
dOi khI hâu, quàn 1 tai nguyen và bào v mOi tru&ng; quan tam, hO trcy, tao  thOu 
các nghiên c&u, dO tài cUa can b các cap có tInh thã thi nhàm thyc hin tot han 
cong tác quãn 1 tài nguyen, bão v môi tru&ng và &ng phO vOi biên dOi k.hI hu. 

- Xây dyng bàn do ngp lyt và các vUng cO nguy cc sat  16', 10 ng, 10 quét. 
Day nhanh cOng the di dan, quy hoach  dan c'i ra khOi vOng 10 ông, 10 quét và vUng 
ng3p lut dã và dang trien thai thyc hiên; nang cap, bão dam an toàn va hoat dng 
hiu qua các cOng trInh thUy lvi. 
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- Bão v, phát trin các he sinh thai UT nhiên, phát triên din tIch r&ng tr 
nhiên và thu bào ton thiên nhiên, bào v din tIch thng phông ho, tang t9' 1 che 
phü thng; Tang cu&ng bào v rung dãu nguOn, rung phông h, thu bào ton. 

6. Dói mói Co. ch, chInh sách vã to chüt san xut gn vói xãy ding the 
ch kinh t thj trutng djnh htthng xii hi chñ nghia & nông thOn 

6.1. V dM mó'i co ch, chInh sãch 

Rà soát, cãi cách thU tic hành chinh lien quan dn các linh vicc nông nghip, 
nông dan, nOng thôn. Huy dng vâ sfr diing có hiu qua các nguOn von dê thijc 
hiên tái ccy c&u nông nghip, h6 trg dào tao  nghê, xây dmg nông thOn mâi va giám 
nghèo ben v[tng. 

DAy manh  vic xã h0i  hóa van hóa, huy dng các ngun lire d&u tic, tài tra 
cho phát triên van hóa, xây dmg con ngu&i; Ichuyên khIch các tO chüc, cá nhãn 
dAu tic, dóng gop các nguOn lvc cho hoat dt5ng van hôa, xây thing các cong trmnh 
van hóa. 

Th'jc hin h trq kjp thôi, dUng d& tugng cho h nghèo các chInh sách uu 
dãi theo quy djnh. C&u trg kjp thai khi cO thiên tai, hôa hoan xay ra dé nguôi dan 
sam on djnh cuc sOng. 

6.].]. Chmnh sách ddt dcii 

- Thvc hin t&các chInh sách v dat dai theo hu&ng báo v dAt nOng nghip 
linh hoat, báo v quyên Igi cUangu&i dan bj thu hôi: Day manh  cOng tác giao dat 
san xuãt, giao dat, giao rung dê nguai sà dung dat yen tam trong dâu UT cài tao, 
xây dng cac cOng trInh ha tang can thiêt; cO chInh sách khuyên khich nOng dan 
tham gia gOp von bang qu' dat vâo các dg an phát triên kinh tê trên dja bàn; dôi 
vói din tich giao dat nông nghip cho hO gia dInh, cá nhân sfr dung virçct han  müc 
theo quy djnh thI áp drng chInli sách thuê dat. 

- Phân ph& hcip i>"  igi jch khi chuyn d& san xuAt nOng nghip sang dAt bat 
dQng san: câi cách thu 4ic hành chinh trong quãn 1' dat nhäm kIch hoat thj truông 
dat nông nghip. Cong thai hOa và tinh giân thu tvc  quàn 1' dat dê quyên sU diing 
dat nông nghip trâ thành hang hóa va cO the lint thông dê dàng, nhât là on djnh và 
cOng thai quy hotch, kê hoach  sfr dçing dat cUa Nhà nuóc. 

- tiic thi,rc hin cong tác van dng d6n di&n, di thCca d hinh thành cart 
dOng mãu iOn, các vUng san xuât chuyên canh, tp trung pháttriên kinh tO trang 
trai, gia  trai  theo huOng san xuât hang hoá, tang giá trj san pham trOn môt dan vj 
din tIch, gän ket chuOi giá trj san xuât và tiêu dUng giüa cac vUng nhäm dat hiêu 
qua kinh té cao 

- Quan tam bào dam phát trin tài nguyen r&ng nhm bão vO ngun nutc va 
chOng thoái bOa dat. Xãy di,rng và cOng bO quy hoach sfr diing dat den nãm 2030, 
kO hoach sU ding dat hang näm trOn co sO các tiOu chi bão ye nguôn tãi nguyen dAt 
dai, bào darn dat duqc bO trI sfr dyng mOt  cách hcp 1' dO phát huy tOi da nguôn tài 
nguyen tü dat, dáp i.mg qu9 dat phc vix cho sp phát triên cUa cãc ngành, flnh vuc. 
Ba trI qu dat hqp 1' dO xây dvng  các cOng trinh phic v'r nông nghip. 
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6.1.2. Chinh sách till chInh, tin dyng 

- Tang cithng ngu& lvc du ti.r cho phát trin nông nghip, nông thôn, nhãt 
là dAu tu ngun ngân sách nhà rnthc; huy dng nguôn 1ic ngoài ngãn cho phát triên 
riông nghip và nông thôn. 

- Tip tilc uu tiên ngun vn cho dAu tu nông nghip, nông thôn, dôi mói co 
ch, thu tuc hành chInh d tang khà näng tiêp cn tin dyng cho nông dan và các dôi 
the kinh ti dâu tu vào nông nghip, nông thôn. 

- Xây drng co chE 1ng ghép cac ngun lvc dAu tu cho phát triên nông 
nghip, nông thôn trën cUng mt dja bàn. 

6.1.3. Dói mài vàphát trin các hInh th&c td chzc san xuá't 

- Dèñ mói xay dirng các mô hmnh kinh t hInh thüc t6 chüc san xuAt có tmnh 
chat din hInh và hieu qua. Co chinh sách khuyén khich phát triên các môi lien két 
giUa h nông dan vOl các doanh nghip, hcip tác xä va thj tru&ng có quy mô phü 
hop, san xut hang hOa gãn vOl lien ket chuôi san phâm. 

- Phát huy nàng lrc quàn l2, di&u hành cUa HTX, THT trong san xut nông 
nghip, phãt huy quyên lam chü cUa cac thành viên, nâng cao hiu qua san xuât 
kinh doanh. 

- DM m&i mô hInh hoat  dng cüa cãc HTX theo hu&ng cung cap ca. djch vy 
dâu vào và tiêu thy san phâm dâu ra cho thành viên, hôtrcieho kinh tê h phát 
triên. Day manh  lien doanh, lien kêt vOl doanh nghiep, ket nôi thi tru&ng tiêu thy 
san phâm nông nghip. Tang cu&ng cong tác kiërn tra, giám sat viC thi hành Lut 
HTX, các chinh sách ho trg thtrc hin phát triên san xuât, quãn 1' tài chinh va thçrc 
hin tot quy chê dan chü. To chüc quãn l, theo dOi THT theo Nghj djnh 
77/2019/ND-CP cüa Chinh phU. 

- Pháttrin kinh tE h gia dInh, kinh t trang trai,  da dng hOa loai  hmnh san 
xuât. Tao diéu kiên ye dat dai, eq che chmnh sách cho doanh nghip dâu tu vào phát 
triên san xuât nông nghip, nông thôn trên dja bàn. 

- Tao mOi tnthng thun igi d thu hat phát trik manh  các loai hinh doanh 
nghip nông thOn, nhât là CC co s& chê biên nOng, lam san scr dpng nguyen liêuvà 
ngun lao dng tai  dja phuong; doanh nghip djch '' 4t tLr, tiêu thy san phâm 
nông, lam nghip cho nOng dan. 

7. Thüc dy tham gia each mng nông nghip 4.0, nâng cao trmnh d 
khoa hyc cong ngh trong nOng nghip, nOng thOn 

Tang cuông và da dang  hóa các nguôn hrc du tu cho Crng dpng khoa hpc 
cOng ngh. Day manh  üng  dvng  các tién bQ KHIKT và ket qua nghiën ciLru khoa 
hoc dã duoc khäng djnh vào san xuât và dôi song nhãn dan. CO chinh sách dC 
khuyên khIeh üng dyng cong ngh sinE h9c. 

Tp trung dào tao  nãng cao cht luçcng lao dng; m& cac lop dào tao  ngh 
gän vOl giài quyOt vic lam cho lao dng nông thôn; lien he vOl các dja phuang 
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trong va ngoài tinh d vic dão tao  ngh g&n vó'i dja cM sü dpng lao dng; không 
ngIrng d& mOi và nãng cao chat hxqng dão tao nguôn nhãn lijc chat luqng cao. 

Chit trpng phát trin các ngành san xut phit hqp vôi dac  dirn và tim näng 
cita dja phuong ye lao dng, tài nguyen dat dai nhàrn tao duqc nhiêu vic lam cho 
nguôi lao dng. Phát triên manh  các doanh nghip, co s& SXKD tao  vic lam cho 
hrc lugng lao dng nông thôn. 

8. Tang cutng siy Iãnh do cüa Bang, nãng cao nãng lyt b may quãn 19 
nhã ntrOe; di mói phtro'ng thit'e quãn 19, day manh cãi each hành chInh, niIng 
cao hiu bye quail 19 nhà nut dôi v&i nông nghip, nông dan, nông thou; phát 
huy val trô cüa MTTQ vã cáe ttoàn the chInh tn  - xã hQi, xä hi hóa nghê 
nghiêp; phát huy dan chü và vai trô chü th cüa nOng dan trong qua trInh 
phãt tnin 

8.1.Vai trô trách nhim ella các to chat Bang và dãng viên trong thçre 
hién chit tnrong eita Bang ye nông nghip, nông dan, nông thOu. Tang eirô'ng 
hot dng ella ciSc to chat thing it' nOng thOn 

- Tiêp tvc to chüc t& vic trién khai thvc hin NQTW 6 (Khoá X) ye nãng 
cao nãng hit lãnh dao, süc chiên dâu cita to chitc co sà Dàng và chat luong di ngU 
can bô, dàng viên trén dia bàn nông thôn. Dôi mOi nôi dung và phuong thüc lärih 
dao cita dàng b, clii b5 co SO de thrc sij là hat  nhân lanh dao  toàn din trén dja 
bàn nông thôn. 

- Nâng cao hiu lrc, hiu qua hoat  dng cita chInh quyn cac cAp và dita cad 
co quan quàn 19 nhà nt.rOc. Tang cu&ng thiic hin quy ché dan ?hU  co sO; tiêp tyc 
thuc hiên có hiu qua cong tác CCHC; thijc hin tot dé an co chê rnt cOa, môt c'sa 
lien thông theo hutng hin dai;  dê an xãy drng và nâng cao chat h.rgng di ngit 
CBCC; Day manh  các phong trào thi dua yêu rnxOc trên tat ca CáC linh wc, trong 
mci tang lOp Nhân dan, nhäm phãn dau thvc hin thãng lqi muc tiéu dã dê ra. 

8.2. Kiên toàn và nãng eao hiu qua quãn 19 nhã mute ye nOng nghip, 
nOng thOu 

- Tang cuOng cong táe quán trit, tuyên truyên, vn dng sau rQng dn can 
bô, dàng viên và nhãn dan ye vai tnt, nhiêm vy cita nOng nghip, nOng dan, nông 
thOn trong giai doan  mOi; 9 nghia, tam quan trpng cita CTMTQG XDNTM. 

- PhM hop chat the giüa chInh quyén \'à dad t chüc doàn th quAn chitng 
trong viêc triën khai, phô biên các chit tnrong, chInh sách cita Dãng, Nhà nuOc và 
tO chirc th'jc hi4n nghiêm titc cac chuong trinh, dê an ma Nghi quyët cita Dãng cac 
cap dä dê ra. Vn dng Nhân dan tIch crc thvc hin các nhim vy phát triên kinh 
tê-xä hôi. 

8.3. Phãt huy vai trô ella MTTQ, eáe doàn th ehmnh tn, xä hi, xa hQi 
nghê nghip vA siy tham gia ella nông thOn 

- Dôi mOi, nang cao chAt luçing hoat  dQng cUa Mt trn và các doãn the 
chInE tri-xã hi & nông thOn, nhat là Hi Nông dan dé lam tOt chitc nàng tO chüc 
tuyên truyên, van dng, tp hap giáo dçic nOng dan. Tao  co ché yà diêu kiên thuân 
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lqi cho HOi Nông dan trong vic tnrc tip thire hin ms5t s chucing trInh, dv an 
phye vii san xu& và nâng cao dâi song cüa nông dan, huóng dan phát triên eac 
hIth thre kinh té tp the trong nông nghip. 

VI. MEN NGH!, nE XuAT 
1. Nhà nu&e cAn có cáe chInh sách phà hcip vói di&u kin vüng nüi, d h trq 

vn cho nOng dan, nhãm khuyên khIch nôna  dan áp dvng  tiên bO khoa hçc k5 
thut, eq giài hóa các khâu trong san xuât, ché bién nông nghip, ngành nghé nOng 
thôn. Dông th&i kéu gçi các tO chüc, eá nhân dâu Ut phát triên linh vije nông 
nghip trén dja bàn. 

2. và dOi tuvng tham gia xãy dvn  các mô hinh nOng nghip: D& v&i cac 
huyen nghèo, cac xà dc biet khó khan dé nghj bO sung them dôi tucxng ho không 
phãi là hO nghèo và hO cn nghèo tOi da 50% trong xãy drng di an vâ than rOng 
mO hmnh. 

3. D nghj quan tam h6 trcx huyn s&m trin khai trng cay duqe 1iu theo 
COng van 4415/UBND-NN ngày 29/9/2020 cüa UBND tinh Quàng Trj. 

4. Ma rng them dEi tuçxn duqc huàng phv cAp cüa thành vién Ban ehi dao 
cae Chucxng trinh mjc tiêu QuOc gia và Van phông NTM cho huyn và xä tai 
Quyét djnh 946/QD-UBNID ngày 10/5/2018 cüa UBND tinh. 

5. s6 hxqng doanh nghip trên dja ban huyn trong nh&ng näm qua phát 
triên chm, so luqng doath nghip trong 11th vijc nông nghip qua it, không dam 
báo cho viec lien doanh, lien két "4 nhà" trong san xuât và tiéu thy san phâm. Kinh 
dé nghi tinh s&m có chIth sách hO trq phát triên doanh nghip và khâi nghip 
doanh nghip. 

6. EM nghj tinh, Sà NN&PTNT quan tam, nghiên thu và có chinh sách h 
tra ngubi dan trên dja bàn huyn time hiên trông rirng g I&n theo chüng chi FSC 
và trOng rung bang cay bàn dja, gop phân gia tang giá trj, nâng cao thu nhp va bào 
ton các nguôn gen qu)2 eüa dja phucing. 

Tray day là kM qua tong kEt thijc hin Nghj quyEt 6 26-NQ/TU' ngày 
05/8/2008 cüa HOi nghj ian thu 7 Ban Chap hành Trung uong Dàng khóa X v& 
nông nghip, nông dan, nông thôn. UBNT huyn báo cao./. 

TM. U BAN NHAN DAN 
flI\U TJCH / 

Nüi nhn: 
- UBND tinh (b/c); 
- So Nông nghip vâ PTNT; 
- Thithng tqxc Huyn ày; 
- Thutng trijc HDND huyn; 
- UBMTI'QVN và các to cure CT-XH huyn; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- Các ca quan, don vj trc thuOc UBND huyn; 
- UBND các xâ, thl trân; 
- Chanh, các PVP; 
- Liru: VT. Thai Ngçc Châu 
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