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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Căn cứ công văn số 1781/SNN-NTM ngày 17/8/2020 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn V/v góp ý lập kế hoạch triển khai Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.
Sau khi xem xét, Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Tại Mục II. Dự kiến kế hoạch và nguồn lực thực hiện Chương trình năm
2021, Khoản 2. Dự kiến nguồn lực và khả năng huy động nguồn lực thực hiện
Chương trình trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Sở Tài chính đề nghị đơn vị xây dựng kế hoạch dự kiến nguồn lực năm
2021(kể cả nguồn vốn ngân sách TW và ngân sách địa phương),về tổng nguồn
vốn và cơ cấu giai đoạn 2021-2025 Sở Tài chính thống nhất theo dự thảo báo cáo,
dự kiến nguồn ngân sách địa phương năm 2021 là 200 tỷ đồng.
Tại Khoản 3. Mục II, Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện
Tiếp tục gắn kết chặt chẽ Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững. Huy động mọi nguồn lực
tiếp tục đầu tư duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi đã hoàn thành, đa dạng
hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình.
Cần phải có cơ chế phối hợp, kết hợp và gắn kết trách nhiệm, vai trò, vị
trí giữa Nhà nước, nông dân và các lực lượng xã hội. Đặc biệt, phải phát huy tính
tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo và sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm
của người nông dân trong xây dựng NTM; cần tạo cơ chế để các nguồn lực xã hội
khác tham gia vào xây dựng NTM theo phương thức xã hội hóa, tạo một sức
mạnh hợp nhất giữa Nhà nước, nông dân và xã hội cho công cuộc xây dựng
NTM.
Thực tế qua triển khai thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
NTM cho thấy đường giao thông, thủy lợi, nước sạch, trường học, nhà văn hóa
được địa phương quan tâm đầu tư, xúc tiến thực hiện và đạt được những thành
quả cao hơn so với các tiêu chí về thu nhập, việc làm cho người dân.
Thế nhưng điều mà người dân cần hơn cả chính là vấn đề thu nhập, giải
quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đổi mới phương thức tổ

chức sản xuất và thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp. Điều đó cho thấy, trong
thời gian tới, cần quan tâm vấn đề thu nhập bởi nó liên quan đến nhiều yếu tố và
cần có thời gian nhất định, quyết tâm lớn mới đạt được.
Trên đây là góp ý lập kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2021. Sở Tài chính chuyển đến đơn vị tổng hợp./.
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