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THÔNG BÁO  

Kết quả kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  

nông thôn mới tại huyện Chi Lăng năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch số 69/KH-SLĐTBXH ngày 19/5/2021 của Sở 

Lao động –Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra, hướng dẫn huyện Chi Lăng 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021. 

Ngày 03/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh 

đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn tổ chức đoàn kiểm tra 

công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi 

Lăng. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; các Sở, ngành phụ trách các chỉ 

tiêu, tiêu chí chưa đạt; đại diện Lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng, các thành viên 

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; lãnh đạo và các bộ phận chuyên 

môn của UBND xã Quan Sơn. Trên cơ sở kết quả buổi làm việc, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2021, trên địa bàn huyện Chi Lăng phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới (xã Quan Sơn); 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (xã Bằng 

Mạc) theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh.  

Qua kiểm tra, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và xã, 

Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của 

huyện Chi Lăng và 02 xã Bằng Mạc, Quan Sơn trong việc triển khai Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid – 19 nhưng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng 

đã chủ động, khắc phục khó khăn, xây dựng kế hoạch và ban hành hệ thống văn 

bản chỉ đạo cụ thể; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sáng tạo 

trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, 

đặc biệt là đối với 02 xã Bằng Mạc, Quan Sơn và đã đạt được những kết quả khả 

quan. Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh, qua đó nâng cao nhận thức của 

cộng đồng và huy động được sự vào cuộc của Nhân dân trong công tác xây dựng 

nông thôn mới, bình quân số tiêu chí/xã đạt được của huyện tăng lên, đến tháng 

7/2021, bình quân 1 xã đạt 13,72 tiêu chí. Kết quả cụ thể như sau: 

1. Xã nông thôn mới nâng cao (xã Bằng Mạc): kết quả thực hiện các 

tiêu chí như sau: 
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Các tiêu chí đã đạt: 10/14 tiêu chí (gồm Số 1 - Giao thông; số 2 - Nhà văn 

hóa, khu thể thao; số 3 - Thủy lợi; số 4 - Hệ thống điện; số 6 - Truyền thông; số 7 

- Nhà ở và công trình phụ; số 8 - Thu nhập; số 9 - Hộ nghèo; số 13 - Khu dân cư 

kiểu mẫu; số 14 - Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội). 

 Các tiêu chí chưa đạt: 04/14 tiêu chí: (gồm: Số 5 - Trường học; số 10 - Phát 

triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất; số 11 - Văn hóa, giáo dục, y tế; số 12 

-Vệ sinh môi trường). 

2. Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (xã Quan Sơn): kết 

quả thực hiện các tiêu chí như sau: 

Các tiêu chí đã đạt: 15/19 tiêu chí (gồm: số 1 - Quy hoạch; số 2- Giao 

thông;  số 3 - Thủy lợi; số 4 – Điện; số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 

số 8 – Thông tin và Truyền thông; số 9 - Nhà ở dân cư; số 10 - Thu nhập; số 11 

- Hộ nghèo; số 12 - Lao động có việc làm; số 13 - Hình thức tổ chức sản xuất; 

số 14 - Giáo dục; số 16 - Văn hóa; số 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật; số 19 - Quốc phòng và an ninh). 

Các tiêu chí chưa đạt: 04/19 tiêu chí (gồm: số 5 – Trường học; số 6 - Cơ 

sở vật chất văn hóa; số 15 – Y tế; số 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm). 

 Đối với 04/19 tiêu chí chưa đạt: Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 

của xã đã đề ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành trong tháng 11/2021  (Theo 

báo cáo của UBND xã Quan Sơn). 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 Để công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chi Lăng nói 

chung và xã Quan Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 nói riêng, 

trở thành phong trào có sức lan tỏa, đồng thời nhằm tăng cường nhận thức của 

cấp ủy, chính quyền các địa phương và cán bộ, đảng viên cần coi nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị, là cuộc vận động lớn, là quá trình lâu 

dài, kiên trì, bền bỉ, lấy nội lực của người dân là chính, người dân là chủ thể 

trong tổ chức thực hiện và người dân chính là đối tượng đích được hưởng lợi từ 

thành quả xây dựng nông thôn mới. Cơ quan nhà nước giữ vai trò hướng dẫn, 

định hướng dẫn dắt, truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước đến đông đảo người dân. Từ đó làm chuyển biến rõ nét hơn trong nhận 

thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ 

lại vào sự đầu tư của Nhà nước, tư tưởng bằng lòng với hiện tại, coi xã đã về 

đích đạt chuẩn là xong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND huyện Chi Lăng và 

các Sở, ban, ngành đã được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh phân công phụ trách chỉ tiêu thành phần, tiêu chí tại Quyết định số 45/QĐ-

BCĐ ngày 03/4/2017, đối với xã Quan Sơn có các tiêu chí chưa đạt cần khẩn 

trương chủ động phối hợp hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Đối với các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí: 
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Đề nghị các Sở, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo (phụ trách tiêu chí số 5 – 

Trường học), Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch (phụ trách tiêu chí số 6 - Cơ sở 

vật chất văn hóa), Sở Y tế (phụ trách tiêu chí số 15 - Y tế), Sở Tài nguyên và 

Môi trường (phụ trách các chỉ tiêu từ 17.2 đến 17.7): Chủ động kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn xã Quan Sơn thực hiện đảm bảo đạt theo kế hoạch đã đề ra trong 

năm 2021. 

- Đối với các chỉ tiêu thành phần và các tiêu chí đã đạt đối với xã Quan 

Sơn: Đề nghị các Sở, ngành được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia tỉnh giao phụ trách tại Quyết định số 45/QĐ-BCĐ ngày 03/4/2017, chủ động 

phối hợp với UBND huyện Chi Lăng và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác 

nhận mức độ đạt theo quy định trong năm 2021. 

2. Đối với UBND huyện Chi Lăng và UBND 02 xã Bằng Mạc, Quan 

Sơn 

- Đề nghị UBND và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Chi 

Lăng tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo 

UBND xã và cơ quan chuyên môn rà soát lại tình hình thực hiện tiêu chí đã đạt 

chuẩn, đánh giá chính xác mức độ đạt chuẩn từ đó sớm có kế hoạch nâng cao 

chất lượng tiêu chí, đảm bảo duy trì, bền vững; hoàn thiện hồ sơ, mời các sở, 

ngành liên quan tổ chức thẩm định, công nhận.  

- Đối với các tiêu chí đánh giá chưa đạt, UBND huyện cần chỉ đạo UBND 

xã và các bộ phận liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể 

thời gian, lộ trình hoàn thành từng tiêu chí; phân công cá nhân, tập thể hướng 

dẫn, theo dõi kiểm tra, làm rõ trách nhiệm về kết quả thực hiện; đôn đốc các đơn 

vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, làm rõ các 

vướng mắc (về nguồn vốn, nhân lực, giải pháp thi công ....) để chỉ đạo thực hiện; 

định kỳ kiểm tra tiến độ, gắn trách nhiệm cho cá nhân, tập thể phụ trách. Đảm 

bảo an toàn trong thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa 

phấn đấu về đích nông thôn mới. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của 

người dân trong xây dựng nông thôn mới, tìm giải pháp phù hợp để huy động, 

vận động nhân dân tham gia thực hiện với vai trò là chủ thể... Phân công các tổ 

chức, đoàn thể tham gia hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, đồng hành cùng người 

dân khi thực hiện, đồng thời quan tâm giải quyết quyền lợi chính đáng của Nhân 

dân. Kịp thời tuyên truyền về những sáng kiến, mô hình kinh tế có hiệu quả và biểu 

dương các gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới tỉnh và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tìm giải 

pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các tiêu chí, sớm hoàn thành 

mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021. 
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kết quả kiểm tra Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng để các đơn 

vị được biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ XDNTM tỉnh (để báo cáo); 

- VP Điều phối NTM tỉnh; 

- Tỉnh Đoàn Thanh niên; 

- Các Sở, ngành của tỉnh; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Đảng ủy, UBND xã Quan Sơn, xã Bằng Mạc 

huyện Chi Lăng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: LĐVL-BHXH; GDNN; PCTNXH-

BĐG; 

- Lưu: VT, P.BTXHTE.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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