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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 196/2009/NQ-HðND 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009 

NGHỊ QUYẾT 

Về Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 3719/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2009 của ủy ban 
nhân dân tỉnh ñề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ ñến năm 
2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tán thành thông qua "Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ ñến năm 
2020" với những nội dung chủ yếu sau. 

I. Quan ñiểm. 

- Phát triển nông thôn mới phải bám sát các quan ñiểm, mục tiêu của Nghị quyết Trung 
ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. ðảm bảo tăng trưởng kinh tế với giải 
quyết tốt các vấn ñề an sinh xã hội; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố hệ thống chính trị, 
ñảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Huy ñộng sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; khơi dậy tinh thần, ý thức 
tự lực, tự cường, tự vươn lên của mọi người dân. Xây dựng môi trường sống ở nông thôn ổn ñịnh, 
hòa thuận và dân chủ; có ñời sống vật chất ngày càng cao, ñời sống văn hóa phong phú, ñậm ñà 
bản sắc dân tộc.  

- Phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại nông thôn trên cơ sở phát triển nền nông 
nghiệp hàng hóa; gắn phát triển ñô thị với công nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới, 
nhằm ñẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông thôn. Huy ñộng tối ña nội lực, ñi 
ñôi với chú trọng thu hút các nguồn lực bên ngoài, nhất là vốn ñầu tư và khoa học công nghệ. 

- Lấy ñịa bàn xã ñể cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết của ðảng, chính sách của 
Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở vững chắc ñể xây dựng huyện nông thôn mới 
và tỉnh nông thôn mới. 

II. Mục tiêu. 

1. Mục tiêu tổng quát.  
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- Phát triển kinh tế nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Tạo 
diện mạo mới trong nông thôn, từng bước nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; 
xây dựng ñời sống văn hóa mới, tiên tiến ñậm ñà bản sắc văn hóa vùng ñất Tổ. Tăng cường mối 
liên kết, liên minh công nông trí thức; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, gắn 
phát triển nông thôn với ñảm bảo an ninh trật tự xã hội. 

Phấn ñấu ñến năm 2019, ñạt tiêu chuẩn tỉnh nông thôn mới (80% số huyện ñạt tiêu chuẩn 
huyện nông thôn mới); năm 2020 có 100% số huyện ñạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới. 

2. Mục tiêu cụ thể. 

a) Mục tiêu ñến năm 2015. 

- Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (khu vực nông thôn) ñạt 10,8%/năm; thu nhập bình quân ñầu 
người tăng 2,3 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp, thuỷ sản 32 - 34%, công 
nghiệp - xây dựng 29 - 30%, dịch vụ - thương mại 37 - 38%. 

- Lao ñộng ñược giải quyết việc làm mới 10 - 15 nghìn người/năm. Duy trì kết quả phổ 
cập tiểu học ñúng ñộ tuổi, phổ cập trung học cơ sở; cơ bản hoàn thành phổ cập bậc trung học. 

- Có 9 bác sỹ/1 vạn dân; 90% dân số nông thôn ñược sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 
75% số hộ gia ñình có nhà vệ sinh hợp vệ sinh và 75% số hộ nông dân có chuồng trại chăn nuôi 
hợp vệ sinh. 

- Công nghệ sinh học ñóng góp 40 - 50% giá trị gia tăng trong sản xuất nông, lâm nghiệp, 
thủy sản. 

- Xây dựng mô hình nông thôn mới: Năm 2010 xây dựng 3 xã ñạt tiêu chuẩn xã nông thôn 
mới; giai ñoạn 2011 - 2015 xây dựng 95 xã ñạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới; 3 huyện (Lâm 
Thao, Thanh Thủy và Hạ Hòa) ñạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới.  

b) Mục tiêu ñến năm 2020. 

- Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế (khu vực nông thôn) ñạt 10,5%/năm; thu nhập bình quân ñầu 
người tăng 5,4 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp, thuỷ sản 21 - 23%, công 
nghiệp - xây dựng 39 - 40%, dịch vụ - thương mại 38 - 39%. 

- Lao ñộng ñược giải quyết việc làm mới 10 - 15 nghìn người/năm. Sử dụng lao ñộng ở 
nông thôn ñạt 90% quỹ thời gian. Cơ cấu lao ñộng: Nông lâm nghiệp dưới 40%, công nghiệp 
trên 32%, dịch vụ - thương mại trên 28%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng dưới 6%. 

- Có 11 bác sỹ/1 vạn dân; 95% dân số nông thôn ñược sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ 
sinh, 80% số hộ gia ñình có nhà vệ sinh hợp vệ sinh và 80% số hộ nông dân có chuồng trại chăn 
nuôi hợp vệ sinh. 

- Kết cấu hạ tầng cơ bản ñáp ứng yêu cầu sản xuất và ñời sống, trong ñó: 100% ñường 
huyện ñược trải mặt nhựa hoặc bê tông; 100% ñường xã ñạt tiêu chuẩn A, B mặt ñường bằng 
vật liệu cứng. ðảm bảo nước tưới tiêu chủ ñộng cho diện tích cây trồng hàng năm và trên 40% 
diện tích cây lâu năm vùng ñồi (chè, cây ăn quả). 

- Tỷ lệ ñưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp: Làm ñất trên 90%; thu hoạch trên 50%; sản 
phẩm nông nghiệp gắn với chế biến trên 80%. Công nghệ sinh học ñóng góp 50 - 60% giá trị 
gia tăng trong sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản. 
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- ứng dụng công nghệ thông tin (máy tính, Internet...) hiện ñại vào quản lý nông thôn cấp 
xã ñạt 100%. 

- Xây dựng mô hình nông thôn mới: ðến năm 2019 ñạt tiêu chuẩn tỉnh nông thôn mới; 
năm 2020 toàn tỉnh có 210 xã ñạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới và 100% số huyện ñạt tiêu chuẩn 
huyện nông thôn mới. 

III. Nội dung quy hoạch.  

1. Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế. 

a) Nông lâm nghiệp, thủy sản:  

- Cây hàng năm: ðẩy mạnh sản xuất lúa, ngô hàng hóa ở những vùng có lợi thế; sản xuất rau 
an toàn ở các vùng cận ñô thị, các khu cụm công nghiệp. 

- Cây lâu năm: ổn ñịnh diện tích chè hiện có, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng 
chè. Tiếp tục phát triển các cây ăn quả ñặc sản, cây ăn quả có lợi thế của ñịa phương. 

- Chăn nuôi: Xây dựng các vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung xa khu dân cư, ñảm bảo 
môi trường và thuận lợi cho công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Mở rộng cơ cấu, diện 
tích nuôi trồng thủy sản bằng các giống có năng suất, giá trị kinh tế cao. 

- Lâm nghiệp: ổn ñịnh 60 nghìn ha rừng nguyên liệu giấy tập trung, 10 nghìn ha rừng cây 
gỗ lớn, trên 10 nghìn ha cây cao su. 

b) Dịch vụ - thương mại nông thôn: Phát triển ña dạng hóa ngành dịch vụ: Tài chính, tín 
dụng, bảo hiểm, cung ứng vật tư nông nghiệp, vận tải nhỏ; phát triển thương mại nhiều thành 
phần. ở khu vực nông thôn xây dựng 24 khu thương mại - dịch vụ tổng hợp, quy hoạch 210 chợ. 

c) Công nghiệp nông thôn: ðẩy mạnh thực hiện quy hoạch các cụm công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp nông thôn, quy hoạch phát triển làng nghề, khuyến khích công nghiệp chế biến 
nông lâm sản thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ… 

2. Quy hoạch phát triển các lĩnh vực xã hội. 

a) Dân số, lao ñộng và giải quyết việc làm: Dân số nông thôn chiếm khoảng 57,6% dân số 
toàn tỉnh. Lao ñộng trong ñộ tuổi 432,1 nghìn người. Cơ cấu lao ñộng: Nông lâm nghiệp dưới 
40%, công nghiệp trên 32%, dịch vụ - thương mại trên 28%. ðảm bảo tỷ lệ lao ñộng ñược ñào 
tạo hàng năm ñạt trên 50%; giải quyết việc làm mới 10 - 15 nghìn lao ñộng/năm; xuất khẩu trên 
3 nghìn lao ñộng/năm.  

b) Giáo dục: Tiếp tục ñổi mới nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường cơ sở vật chất, 
từng bước kiên cố phòng học cho các cấp học. Chú trọng phân luồng ñào tạo sau trung học cơ 
sở; mở rộng quy mô dạy nghề và trung học chuyên nghiệp. ðảm bảo có ít nhất 60% số trường 
tiểu học, 50% số trường trung học cơ sở ñạt chuẩn quốc gia. 

c) Y tế: ðẩy mạnh xã hội hóa ngành y tế; củng cố, phát triển hệ thống y tế ngoài công lập, 
mạng lưới trung tâm giáo dục sức khỏe tuyến xã. Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường cơ 
sở vật chất, thiết bị y tế. ðảm bảo 100% xã ñạt chuẩn quốc gia về y tế. 

d) Văn hóa thông tin: 100% số xã có thư viện, phòng ñọc ñạt chuẩn; 85% số hộ gia ñình 
ñạt chuẩn văn hóa; 80% số làng, bản, khu dân cư văn hóa ñạt chuẩn làng văn hóa; 100% số xã 
có thiết chế văn hóa cơ sở; 95% làng, bản có ñội văn nghệ  quần chúng. 
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ñ) Bưu chính viễn thông: Xây dựng hệ thống mạng thế hệ mới, sử dụng công nghệ tiên 
tiến, cung cấp các dịch vụ băng thông rộng và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện cáp 
quang hóa toàn tỉnh, phát triển cáp quang nội tỉnh ñến tất cả các trạm viễn thông, trạm truy 
nhập.  

e) An ninh nông thôn: Tiếp tục ñẩy mạnh công tác quân sự ñịa phương, xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ pháp luật, giữ vững an ninh chính 
trị - trật tự an toàn xã hội. 

3. Quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn. 

a) Hệ thống nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn: ðầu tư xây dựng các công 
trình cấp nước sạch theo quy hoạch; xây dựng các bãi chứa và xử lý rác thải quy mô xã, cụm 
xã; vận ñộng nhân dân xây dựng nhà vệ sinh hợp vệ sinh, xây dựng các khu chăn nuôi tập trung 
xa khu dân cư. 

b) Thủy lợi: Thực hiện theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi của tỉnh. Trong ñó ñầu 
tư xây dựng mới 330 công trình; cải tạo, nâng cấp 474 công trình. 

c) Giao thông: ðầu tư xây dựng mới, nâng cấp ñường huyện, ñường xã, ñường nội ñồng, 
các bến bãi ñường bộ, ñường thủy theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh.  

d) Hệ thống ñiện: Tập trung cải tạo ñường dây 0,4KV và lắp ñặt bổ sung trạm biến áp ñối 
với các khu dân cư; nâng cấp lưới ñiện tại các cụm, ñiểm công nghiệp, làng nghề, khu du lịch. 

4. Quy hoạch sắp xếp và ổn ñịnh dân cư: Tiến hành cải tạo, chỉnh trang ñiểm dân cư hiện 
có, bố trí sắp xếp dân cư cho phù hợp với quy hoạch các ngành và ñịnh hướng bố trí không gian nhà 
ở, các công trình trên ñất của từng tiểu vùng.  

5. Quy hoạch phát triển không gian nông thôn. 

a) Quy hoạch khu ở gắn với các công trình hạ tầng như trường học, trạm y tế, chợ… ñảm 
bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân và phát huy hiệu quả sử dụng của các công trình. Bố trí 
không gian kiến trúc nhà ở thuận tiện cho sinh hoạt, sản xuất, ñảm bảo vệ sinh môi trường, phù 
hợp phong tục, tập quán của người dân, phù hợp với cảnh quan kiến trúc nông thôn của từng tiểu 
vùng. 

b) Quy hoạch khu trung tâm xã: Trung tâm xã ñặt trên ñường trục xã, ñảm bảo sự liên hệ 
thuận tiện ñến các ñiểm dân cư trong xã và với bên ngoài. Tại trung tâm xã bố trí các công trình 
trụ sở xã, các công trình công cộng như trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa - thể thao, chợ, 
cửa hàng dịch vụ... 

c) Quy hoạch công trình sản xuất, phục vụ sản xuất; hạ tầng kỹ thuật, cụm công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp: Quy hoạch phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng tiểu vùng, ñảm bảo vệ 
sinh môi trường, thuận tiện cho quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và ñáp ứng tiêu chuẩn kỹ 
thuật. 

d) Quy hoạch cây xanh, mặt nước: ðảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với 
cải thiện môi trường sinh thái. Trồng cây xanh theo quy hoạch; cải tạo các ao, hồ, sông, suối ñể 
tạo không gian cảnh quan sinh thái và làm nơi ñiều hòa thoát nước mặt. 

IV. Kinh phí thực hiện và nguồn vốn ñầu tư. 
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1. Kinh phí thực hiện: 73.000 tỷ ñồng. Trong ñó phân kỳ ñầu tư: Giai ñoạn 2008 - 2010: 
4.000 tỷ ñồng; giai ñoạn 2011 - 2015: 23.600 tỷ ñồng; giai ñoạn 2016 - 2020: 45.400 tỷ ñồng. 

2. Dự kiến huy ñộng nguồn vốn ñầu tư: Vốn ngân sách chiếm 55 - 60%; vốn của doanh 
nghiệp và của dân chiếm 30 - 35%; vốn tín dụng và liên doanh chiếm 10 - 20%. 

V. Các giải pháp chủ yếu. 

1. ðẩy mạnh phát triển kinh tế ñi ñôi với củng cố quan hệ sản xuất ở nông thôn. 

- Tập trung phát triển những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế, hình thành các vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến. Tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học nhằm tạo 
ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện dồn ñổi ruộng ñất gắn với quy 
hoạch ruộng ñồng. 

- Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về 
nguyên liệu, lao ñộng tại chỗ của ñịa phương. ðẩy mạnh phát triển ngành nghề, làng nghề 
truyền thống ở nông thôn. 

- Phát triển ña dạng các loại hình dịch vụ; chú trọng các hoạt ñộng tín dụng, bảo hiểm, 
cung ứng vật tư nông nghiệp, vận tải nhỏ,… sớm hình thành các trung tâm thương mại nhỏ ở thị 
tứ, trung tâm cụm xã; phát triển mạng lưới chợ ñầu mối và chợ nông thôn. 

- Tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất ở nông thôn theo hướng chú trọng phát triển kinh tế 
tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác…), kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, trang trại, gia trại…). ðổi mới 
hoạt ñộng của các hợp tác xã nông nghiệp sang hoạt ñộng dịch vụ ñầu vào, ñầu ra cho kinh tế 
hộ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

2. Phát triển văn hoá, xã hội nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần của người dân 
nông thôn. 

- ðáp ứng các ñiều kiện về dạy và học ở các cấp học, ngành học và ña dạng hóa các loại 
hình ñào tạo, ñảm bảo mọi người dân ñều ñược học tập, nâng cao kiến thức, trình ñộ chuyên môn. 
Chú trọng phân luồng ñào tạo sau trung học cơ sở; mở rộng quy mô dạy với nhiều hình thức, ñào 
tạo nghề cho nông dân theo hướng tại chỗ, phù hợp với ngành nghề mũi nhọn ở ñịa phương; gắn 
ñào tạo với giải quyết việc làm và phục vụ xuất khẩu lao ñộng. 

- Củng cố, phát triển hệ thống y tế công lập ñi ñôi với khuyến khích phát triển y tế ngoài 
công lập; y học hiện ñại với y học cổ truyền. Mở rộng bảo hiểm y tế bắt buộc, khuyến khích bảo 
hiểm y tế tự nguyện. Nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ ngành y tế, nhất là cán bộ y tế tuyến 
xã; củng cố và phát triển mạng lưới trung tâm giáo dục sức khỏe ở cơ sở. Làm tốt công tác dân 
số, gia ñình và trẻ em, duy trì           mức tăng ổn ñịnh về quy mô dân số, từng bước nâng cao 
thể lực, trí lực người dân nông thôn. 

- Tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn 
hóa”, xây dựng gia ñình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã văn hóa. Chỉ ñạo thực hiện phong trào 
"Mỗi thôn, bản, khu dân cư, xã có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao". Vận ñộng 
thành lập thư viện, phòng ñọc sách tư nhân ở cộng ñồng dân cư; xây dựng tủ sách, phòng ñọc 
báo, tạp chí ở các xã và nhà văn hóa, làng, bản. Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng 
lực của ñội ngũ cán bộ văn hóa thông tin cơ sở. 

3. Huy ñộng nguồn lực ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng ñiểm 
tạo tiền ñề trong xây dựng nông thôn mới.  
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Tranh thủ sự ủng hộ, giúp ñỡ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; vận dụng các 
chủ trương của ðảng, chính sách của Nhà nước, kết hợp khuyến khích, thu hút các nhà ñầu tư 
trong và ngoài nước, khuyến khích nhân dân cùng tham gia ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội ñảm bảo ñáp ứng nhu cầu của người dân, phù hợp với tiêu chí nông thôn 
mới của quốc gia và của tỉnh. 

4. Xây dựng, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển nông thôn mới. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng ñất ñể thành 
lập công ty, vào các dự án ñầu tư kinh doanh. Thực hiện tốt chính sách ñất ở, nhà ở, việc làm 
cho người bị thu hồi ñất.  

- Khuyến khích các dự án ñầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ, du lịch, hạ tầng các cụm công 
nghiệp, các thị tứ, trung tâm cụm xã, vệ sinh môi trường; các lĩnh vực y tế, giáo dục - ñào tạo, 
văn hóa - thể thao... khuyến khích người dân tham gia các hoạt ñộng phát triển hạ tầng kinh tế - 
xã hội theo phương thức nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm. 

- Chú trọng ñầu tư cho nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ mới, nhất là công nghệ 
sinh học vào sản xuất; xây dựng ñội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có ñủ trình ñộ giải quyết những 
yêu cầu của sản xuất nông nghiệp. 

- Hỗ trợ chi phí ñào tạo cho các làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn; hỗ trợ phát triển 
kinh tế hộ sản xuất hàng hóa và trang trại, tổ hợp tác và hợp tác xã; hỗ trợ ñảm bảo an sinh xã 
hội, khắc phục rủi ro do thiên tai. 

- ðảm bảo nguồn lực thực hiện công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông thôn: Tăng tỷ lệ ñầu 
tư phát triển cho nông thôn, ñiều chỉnh cơ cấu ñầu tư theo hướng tập trung ñầu tư cho các mục 
tiêu trọng ñiểm, các giải pháp có tính ñột phá. Tập trung cho phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng 
dụng khoa học công nghệ cho các vùng sản xuất hàng hóa. Hoàn thiện cơ chế, chính sách ñầu tư 
xây dựng mô hình nông thôn mới. 

5. Giải quyết các vấn ñề xã hội bức xúc, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. 

ðấu tranh, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, giải quyết kịp thời các vấn ñề xã hội bức xúc, 
các vụ khiếu kiện kéo dài, phức tạp; không ñể phát sinh "ñiểm nóng" ở nông thôn. Tập trung 
lãnh ñạo, chỉ ñạo nâng cao chất lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Củng cố, nâng 
cao chất lượng hoạt ñộng ñội ngũ công an, dân quân tự vệ cấp xã; nâng cao hiệu quả phối hợp 
ñể thực hiện có hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

6. Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của 
các tổ chức ñoàn thể chính trị - xã hội. 

- Tiếp tục ñổi mới nội dung và phương thức hoạt ñộng; nâng cao năng lực lãnh ñạo và sức 
chiến ñấu của các ñảng bộ, chi bộ cơ sở ñể thực sự là hạt nhân lãnh ñạo toàn diện trên ñịa bàn 
nông thôn; nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể chính trị - xã 
hội ở nông thôn; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Tiếp tục cải cách hành chính; hoàn thiện tổ chức quản lý nhà nước ñối với nông nghiệp, 
nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước ở cơ sở. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 
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- ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, ñịnh kỳ hàng năm báo cáo 
kết quả thực hiện nghị quyết với Hội ñồng nhân dân tỉnh; 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các ban và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát, 
kiểm tra thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ mười tám 
thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009. 

      CHủ TịCH 

Ngô ðức Vượng 
 


