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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  
nông thôn mới năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười một - HĐND thành phố khóa XX) 
 

Phần I 
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố đã ban hành Kế hoạch số 
29/KH-BCĐNTM ngày 24/01/2019 về công tác Ban chỉ đạo Xây dựng nông 
thôn mới thành phố Lạng Sơn năm 2019; UBND thành phố đã ban hành Kế 
hoạch số 63/KH-UBND ngày 04/3/2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn năm 2019; Kế hoạch số 
93/KH-UBND ngày 19/3/2019 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư 
kiểu mẫu năm 2019. Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã xây dựng kế hoạch 
thực hiện Chương trình phù hợp với thực tiễn của cơ sở và khả năng huy động 
của cộng đồng dân cư; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng xã nông thôn 
mới nâng cao, lựa chọn mô hình hỗ trợ sản xuất có hiệu quả để tiếp tục nhân 
rộng; rà soát mức độ đạt tiêu chí của các xã theo quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 
17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 
22/5/2018 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; Quyết định 1271/QĐ-UBND ngày 
16/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020. Các thành viên 
BCĐ thành phố thường xuyên xuống cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Trong năm đã ban hành 58 văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới, tập trung vào thực hiện các nội dung về nâng cao thu nhập cho 
người dân, vệ sinh môi trường, bảo hiểm y tế, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 
xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-
2020. 

2. Công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra thực hiện Chương trình 

a) Công tác tuyên truyền: Công tác tuyên truyền, vận động được quan 
tâm, duy trì thường xuyên, tổ chức lồng ghép được 223 cuộc với 14.482 lượt 
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người tham gia. Qua đó nhận thức của các đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp 
tục được nâng, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn.  

b) Công tác đào tạo, tập huấn: Tổ chức 03 hội nghị tập huấn thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xây dựng xã nông 
thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và chính sách đặc thù đầu tư 
vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh cho các thành 
viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn và nhân dân; 01 Hội nghị 
triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi với 140 người tham 
dự; 01 Hội nghị tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình 
OCCOP) với 40 người tham dự. 

c) Công tác kiểm tra, giám sát: UBND thành phố, Thường trực Ban Chỉ 
đạo thành phố đã thực hiện 15 cuộc kiểm tra thực tế các tiêu chí trong xây dựng 
nông thôn mới để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Qua kiểm tra 
cho thấy chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục được cấp 
ủy, chính quyền các xã quan tâm thực hiện, các tiêu chí tiếp tục được duy trì, 
nâng cao.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân 

1.1. Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp 

Ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/03/2019 về thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm về việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo 
nhân rộng các mô hình có hiệu quả như nuôi ong, trồng cây hoa đào, cây hạt dẻ, 
trồng rau an toàn và một số mô hình có  hiệu quả kinh tế. Hoàn thiện hồ sơ trình 
thẩm định, phê duyệt các dự án xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Hoàng 
Đồng. Khánh thành dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm tại 
thôn Bình Cằm, xã Mai Pha và xây dựng xong nhãn hiệu chứng nhận rau 
VietGAP cho dự án rau .  Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất, phòng 
chống đói rét, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, kiểm tra hoạt động của các 
cơ sở kinh doanh trong công tác chuẩn bị vật tư phân bón, giống cây trồng, vật 
nuôi cho vụ sản xuất Đông Xuân 2018-2019. Thực hiện duy trì thường xuyên 
công tác dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng, kiểm tra công tác 
phòng chống đói, rét cho cây trồng vật nuôi, công tác phòng chống dịch bệnh 
trên địa bàn và chỉ đạo nhân dân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và 
phòng chống đói rét cho gia súc. Triển khai các biện pháp cấp bách, đồng bộ 
phòng chống và ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi. Tổ chức thẩm định và bố trí 
kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy 
(Trong năm trên địa bàn đã xảy ra dịch tả lợn Châu phi, bệnh dịch tả lợn Châu 
phi đã xuất hiện tại tất cả các thôn, khối của 8/8 phường xã trên địa bàn thành 
phố với số hộ tiêu hủy là 861 hộ, số lợn tiêu hủy 5.398 con, với tổng khối lượng 
278.795kg. Tổng số hóa chất khử trùng tiêu độc: vôi 84.575kg; 891 lít thuốc sát 
trùng, tổng số tiền hỗ trợ 10.621 triệu đồng. Ngoài ra trên địa bàn thành phố xuất 
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hiện 02 ca bệnh có triệu trứng điển hình của bệnh LMLM địa bàn xã Hoàng 
Đồng với 13 con lơn mắc bệnh đã tiêu hủy 903kg.)  

Chỉ đạo UBND các xã phối hợp với các cơ quan, phòng, ban liên quan tổ 
chức hội nghị tiếp xúc với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, để có 
chương trình, kế hoạch cụ thể hỗ trợ các hộ gia đình tham gia chương trình phát 
triển sản xuất nhằm giúp cho các hộ thoát nghèo bền vững.  

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019: xã Mai Pha đạt 40,6 triệu đồng, 
xã Hoàng Đồng đạt 39,4 triệu đồng, xã Quảng Lạc đạt 35,2 triệu đồng.  

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở làm tốt công tác tư 
vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn, trong 
năm đã hỗ trợ thành lập mới 01 hợp tác xã nông nghiệp. 

 Tiếp tục triển khai Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 
của UBND tỉnh về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư về nông nghiệp 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020. Trong năm UBND 
thành phố đã thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ lãi suất cho 01 
hộ trồng cây thông tại xã Quảng Lạc với diện tích 4ha, tổng vốn đầu tư 300 triệu 
đồng (vốn vay 100 triệu đồng, vốn gia đình tự có 200 triệu đồng. 

1.2. Công tác chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất 

Giai đoạn 2015-2019 có tổng số 28 mô hình phát triển sản xuất đã được 
phê duyệt hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí 25.556.575.200 đồng trong đó nhà 
nước hỗ trợ 6.858.123.000 đồng, nhân dân đối ứng 18.698.452.200 đồng. Các 
mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đều  đạt được hiệu quả, tạo thu nhập cho nhân 
dân... (Chi tiết theo phụ biểu kèm theo). 

 Năm 2019 căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-SNN ngày 19/3/2019 của Sở 
nông nghiệp và phát triển nông thôn và các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất 
giai đoạn 2015-2018 đã phát huy hiệu quả và một số mô hình tại thời điểm có 
hiệu quả kinh tế cao, có đầu ra tốt. UBND thành phố đã phê duyệt 05 mô hình 
hỗ trợ phát triển sản xuất (04 mô hình xã Quảng Lạc và 01 mô hình xã Hoàng 
Đồng). Tổng kinh phí thực hiện là 6.255.427 đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 
2.074.123.000 đồng, nhân dân đối ứng 4.158.578.460 đồng) gồm các mô hình: 

1.2.1. Mô hình hỗ trợ phát triển trồng cây Dẻ ghép xã Quảng Lạc   

Ban hành Quyết định 268/QĐ-UBND ngày 01/02/2019, Phê duyệt mô 
hình phát triển trồng cây Dẻ ghép năm 2019 xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn 
và Quyết định 3811/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 phê duyệt bổ sung kinh phí 
thực hiện mô hình phát triển trồng cây Dẻ ghép trên địa bàn xã Quảng Lạc.  
UBND thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý xây dựng NTM xã phối hợp với Trung 
tâm dịch vụ nông nghiệp và các đoàn thể xã thường xuyên kiểm tra và hướng 
dẫn các hộ trồng và chăm sóc cây dẻ đúng quy trình kỹ thuật. Qua kiểm tra số 
cây sống đạt tỷ lệ 85%.   

1.2.2. Mô hình trồng cây Cà gai leo xã Quảng Lạc 
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Ban hành Quyết định 1111/QĐ- UBND ngày 04/4/2019Phê duyệt mô 
hình trồng cây Cà gai leo trên địa bàn xã Quảng Lạc, thành phốLạng Sơn năm 
2019 và  Quyết định 3691/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND Thành phố 
Lạng Sơn Phê duyệt bổ sung quy mô, hộ dân tham gia mô hình trồng cây Cà gai 
leo trên địa bàn xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn năm 2019. Đây là loại cây 
dược liệu, được Trung tâm ứng dụng KHCN tỉnh cung cấp giống cây và có hợp 
đồng tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nhân dân. Sản lượng ước đạt 150 tấn/2,59ha, 
lãi từ 450 triệu trở lên (Nhân dân đã thu hoạch đợt 1 lãi 1,5 triệu/sào). 

1.2.3. Mô hình trồng cây hoa Đào thương phẩm xã Quảng Lạc:  

Ban hành Quyết định 3594/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 Phê duyệt Dự án 
nhân rộng mô hình phát triển trồng cây hoa Đào thương phẩm tại HTX Dịch vụ 
nông nghiệp hoa Đào Bản Cao, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn năm 2019. 
UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 
về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhân rộng mô hình phát triển 
trồng cây hoa Đào thương phẩm tại HTX Hoa Đào Bản Cao xã Quảng Lạc. Hiện 
UBND xã đang chuẩn bị cho tổ chức hội chợ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến 
thương mại, quảng bá sản phẩm hoa đào. 

1.2.4. mô hình chăn nuôi Bò sinh sản tập trung tại Hợp tác xã nông 
nghiệp An Sơn, xã Quảng Lạc 

Ban hành Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 Phê duyệt mô 
hình chăn nuôi Bò sinh sản tập trung tại Hợp tác xã nông nghiệp An Sơn, xã 
Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn lồng ghép với  mô hình giảm nghèo bền vững 
hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định 
số 2406/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn. Hiện 
UBND đang chỉ đạo HTX xây dựng chuồng để thực hiện mô hình. 

1.2.5. Mô hình trồng cây ăn quả HTX Nà Trang, xã Hoàng Đồng: 

Ban hành Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 Phê duyệt hỗ 
trợ nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP tại HTX Sản 
xuất và Dịch vụ nông nghiệp Nà Trang, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 
Hiện Hợp tác xã đã triển khai trồng mới diện tích cây ăn quả và  đang tiến hành 
đánh giá xây dựng chứng nhận VietGap  theo Quyết định phê duyệt. 

Ngoài ra Mô hình Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại HTX An 
Hồng thôn Quảng Hồng xã Quảng Lạc đã được UBND Tỉnh phê duyệt chủ 
trương tại Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 30/8/2019, quy mô công nghiệp 
tập trung, chăn nuôi khép kín, xây dựng trang trại 13.350m2 ( tổng vốn đầu tư 
18,098 tỷ do HTX tự đảm bảo, thời gian hoạt động 20 năm). Ngân sách Nhà 
nước hỗ trợ theo Quyết định 16/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND xã 
Quảng Lạc: 121.297.000đ chi phí lập dự án trang trại nuôi lợn thương phẩm chất 
lượng cao. Hiện nay trang trại đã xây dựng xong khu chuồng trại chăn nuôi, tiếp 
tục xây bể sinh học, đã nhập giống về chăn nuôi. 

2. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn 
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 a) Giao thông nông thôn:   

UBND thành phố ban hành 17 Quyết định hỗ trợ xi măng làm đường 
GTNT cho 54 tuyến đường. Cụ thể: 

- Xã Mai Pha: Ban hành 07 Quyết định hỗ trợ xi măng làm đường GTNT 
cho 07 tuyến đường, ngõ với chiều dài 963,24m sử dụng 243,2 tấn xi măng 
tương đương với số tiền 267.553.000 đồng. 

- Xã Hoàng Đồng: Ban hành 03 Quyết định hỗ trợ xi măng làm đường 
GTNT cho 03 tuyến đường ngõ với chiều dài 219,5m, sử dụng 30,3 tấn xi măng 
tương đương với số tiền 33.142.000 đồng. 

- Xã Quảng Lạc: Ban hành 07 Quyết định hỗ trợ xi măng làm đường 
GTNT cho 44 tuyến đường, ngõ với tổng chiều dài 5.278,8m, sử dụng 590,4 tấn 
xi măng tương đương với số tiền 649.432.000 đồng.  

 b) Thủy lợi: 

Thực hiện quản lý, khai thác các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn, tiết 
kiệm, hiệu quả, đảm bảo nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 
Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu. Tổ chức ra 
quân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, huy động nhân dân tổ chức vệ sinh 
đường làng, ngõ xóm, chuồng trại chăn nuôi tạo môi trường sạch, đẹp. Chỉ đạo 
UBND các xã tổ chức ra quân làm thủy lợi đầu xuân 2019. Kết quả ra quân làm 
thủy lợi với 232 người tham gia, nạo vét được phát dọn được 2.331m mương, 
với khối lượng nạo vét 17.2 m3 bùn đất. Ban hành Quyết định số  3767/QĐ-
UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
đầu tư công trình tuyến đường ống cấp nước tưới lúa và cây ăn quả Bó Diêm-Nà 
Pàn, xã Hoàng Đồng với kinh phí thực hiện 2.463.180.000 đồng theo phương án 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.  

c) Điện nông thôn: 

Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã phối hợp với Điện lực 
Thành phố triển khai kế hoạch xây dựng các công trình điện năm 2019. 100% hộ 
dân trên địa bàn 3 xã được sử dụng điện lưới quốc gia; tiếp tục triển lắp điện 
chiếu sáng đường thôn, đến nay xã Hoàng Đồng có 17/18 thôn, Mai Pha có 9/14 
thôn, Quảng Lạc có 5/9 điện chiếu sáng.  

d) Cơ sở vật chất văn hóa:  

Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất Nhà văn hóa xã và các Nhà văn hóa thôn 
trên địa bàn để tiếp tục đầu tư, nâng cấp đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, hội 
họp của nhân dân; Hoàn thành xây mới nhà văn hóa thôn Trung Cấp, Quảng 
Hồng, Quảng Liên 2, dân thể thao liên thôn Trung Cấp- Phai Duốc.  

đ) Trường học: Mạng lưới trường lớp, quy mô các cấp học mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Các trường học tiếp tục duy 
trì đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện tốt các kế hoạch, phong trào thi đua do ngành 
giáo dục phát động.  
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3. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường 

a)  Giáo dục: Duy trì tốt kết quả đạt chuẩn quốc gia tại 10/10 trường tại 
các xã đã được công nhận đạt chuẩn. Tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả phổ 
cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung 
học cơ sở mức độ 2. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức các cuộc thi, hội thi, tổng 
kết năm học 2018-2019, Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp và 
triển khai năm học mới 2019-2020. Tổ chức cho học sinh ký cam kết không đốt 
pháo và chấp hành tốt các quy định an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp Tết và 
lễ hội. Tổ chức chức 09 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với số người 
tham gia 309 người (03 lớp phi nông nghiệp 102 người, 06 lớp nông nghiệp 309 
người).  

b) Y tế: Thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đảm bảo 
100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí. Chỉ đạo 
UBND các xã tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp với MTTQ, các tổ chức 
hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách BHYT đến các 
hội viên và  nhân dân trên địa bàn. Rà soát, thống kê kịp thời các đối tượng 
thuộc diện được ngân sách Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT để theo dõi, quản lý 
như: người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Thường xuyên cập nhật số 
người tham gia BHYT trên địa bàn, tính đến nay số người tham gia BHYT của 
xã Mai Pha 7.024/7901 đạt 88,9%; Quảng Lạc 4.209/4.434 người đạt 94,9%; 
Hoàng Đồng 10.392/10.923 người đạt 95,14%.  

c) Văn hóa-xã hội: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”, xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới", gia đình, thôn văn hóa 
được quan tâm chỉ đạo, đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn 
không ngừng được nâng cao. Xã Hoàng Đồng đã thay thế hệ thống lao truyền 
thanh được 18 cụm loa tại các thôn. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực 
hiện, Xã Mai Pha đã hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi cho 03 hộ nghèo với số 
tiền 4.500.000 đồng và 60kg gạo trích từ quỹ vì người nghèo xã.  

d) Môi trường: Công tác bảo vệ môi trường được cấp ủy, chính quyền các 
cấp quan tâm thực hiện, chỉ đạo các xã tăng cường vận động nhân dân, hộ gia 
đình thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm 
xanh-sạch-đẹp, vệ sinh chuồng trại, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Triển khai 
gắn biển 5 không 3 sạch các hộ đạt tiêu chuẩn. Xã Quảng Lạc có 985/994 hộ sử 
dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,09%, số hộ sử dụng nước sạch 483/994 hộ đạt 
48,62%. tỷ lệ chuồng trại hợp vệ sinh 93% với 679/731 hộ. Mai Pha số hộ có 
nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 1.858/1873 hộ đạt 
99,19%, chuồng trại hợp vệ sinh 201/218 hộ đạt 92,2% 

4. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh 
trật tự xã hội 

Hệ thống chính trị ở các xã tiếp tục ổn định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm 
vụ. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn 
mới” “Xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự”… đã có tác dụng tốt, góp 
phần bảo đảm ổn định cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thường xuyên 
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triển khai tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung hương ước các thôn. Tình hình dân 
tộc, tôn giáo, văn hóa tư tưởng ổn định, an ninh trật tự - xã hội trên địa bàn tiếp 
tục được giữ vững, không có các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn. 

 5. Kết quả tình hình hỗ trợ xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và  
triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2019 

5.1. Xã Quảng Lạc 

Xã Quảng Lạc triển khai xây dựng 04 khu dân cư kiểu mẫu tại xóm Bản 
Cao, thôn Quảng Hồng II, Pác Cáp thôn Quảng Hồng III và thôn Quảng Liên III 
xã Quảng Lạc. Tổng số tiền được hỗ trợ là 1.076.377.000đ, trong đó Nhà nước 
hỗ trợ 753.464.000đ, nhân dân đóng góp, đối ứng 332.913.000đ. 

- Khu dân cư kiểu mẫu xóm Bản Cao, thôn Quảng Hồng II: Lắp đặt 
đường điện chiếu sáng đường thôn dài 2,2km. Mua 39 bóng điện trị giá 27,75 
triệu đồng, 10 cột điện trị giá 12 triệu đồng do nhân dân đóng góp 100%. Đã làm 
xong cổng thôn trị giá 30.000.000đ, trong đó nhân dân đóng góp 30%, trồng 
hàng rào hoa được 2000 m, trang bị trang phục cho tổ an ninh tự quản. San gạt 
rãnh mương và xây rãnh dọc đường 234 với tổng chiều dài 500m, tổng kinh phí 
348 triệu, nhân dân đóng góp 74,4 triệu đồng. Đang tổ chức thấm định đánh giá, 
dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2019 theo Quyết định 1271/QĐ-UBND ngày 
16/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020. 

- Khu dân cư kiểu mẫu xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng III: Hoàn 
thành đường điện thắp sáng đường thôn với tổng giá trị trên 60 triệu đồng, nhân 
dân đóng góp 30% giá trị công trình; trồng hàng rào cảnh quan được 200m; 
hoàn thành cổng trào vào khu dân cư trị giá 30 triệu đồng, trong đó nhân dân 
đóng góp 30% và bồn hoa cạnh nhà văn hóa. 

- Khu dân cư kiểu mẫu thôn Quảng Liên III: Hoàn thành đường điện 
thắp sáng đường thôn trị giá 25 triệu đồng, nhân dân đóng góp 7,2 triệu đồng; 
hoàn thành cổng trào vào khu dân cư trị giá 30 triệu đồng, trong đó nhân dân 
đóng góp 30%; trồng hàng rào hai bên đường chiều dài 500m. 

- Khu dân cư kiểu mẫu thôn Quảng Liên I: Đã hoàn thành sân thể thao 
thôn với tổng giá trị 90 triệu trong đó nhân dân đóng góp 27 triệu đồng. Các 
hạng mục khác đang triển khai. 

5.2. Xã Mai Pha: 

Xã Mai pha triển khai xây dựng 05 khu dân cư kiểu mẫu thôn Phai Duốc, 
Rọ Phải, Trung Cấp, Khòn Phổ, Khòn Pát: 

Xã Mai pha triển khai xây dựng 05 khu dân cư kiểu mẫu thôn Phai Duốc, 
Rọ Phải, Trung Cấp, Khòn Phổ, Khòn Pát: 

-  Thôn Trung Cấp: Hoàn thành mở rộng mặt đường và cải tạo hệ thống 
thoát nước thải sinh hoạt, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cải 
tạo nâng cấp đường thôn với tổng kinh phí 825 triệu trong đó nhân dân đã đóng 
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góp được 107,6 triệu đồng. Tiếp tục trồng dặm các loại hoa dọc đường trục 
chính của thôn, trồng mới 130m cây dâm bụt trục đường chính của thôn. Xây 
dựng phương án trồng hoa giấy và hoa dâm bụt và chậu để trồng tại các trục 
chính đường thôn (dự kiến 75 chậu). Hội phụ nữ trồng được 30m cây chuỗi ngọc 
đọan cổng trào thôn, gắn 62 biển 5 không 3 sạch cho gia đình hội viên. đầu tư 
xây dựng mới nhà văn hóa thôn với kinh phí 1.204 triệu đồng, lắp đặt 22 bóng 
cao áp với tổng kinh phí 49,5 triệu đồng, nhân dân góp 34,5 triệu đồng, lắp đặt 
15 biển số nhà với kinh phí 6,75 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Mua sắm 
trang thiết bị nhà văn hóa thôn với kinh phí 10,12 triệu đồng.  

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4486/QĐ-UBND và số 
4489/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 
ngõ 8 và ngõ 12, thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn năm 2019.  

 - Thôn Phai Duốc: Hoàn thành cải tạo nâng cấp mặt đường và cải tạo hệ 
thống thoát nước thải sinh hoạt (đoạn từ đường Quốc lộ 1 đến tiếp giáp thôn 
Trung Cấp), với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đầu tư mở rộng 
đường thôn với tổng kinh phí 1.056 triệu đồng, trong đó nhân dân đã đóng góp 
được 100 triệu đồng; tiếp tục trồng bổ sung hoa dọc tuyến đường trục chính của 
thôn; gắn 67 biển 5 không 3 sạch cho gia đình hội viên. Phối hợp trồng được 
330m hoa chiều tím, mười giờ, triển khai trồng được 75 chậu hoa dâm bụt và 
hoa giấy tại đường trục chính thôn, lắp đặt được 37 bóng điện với tổng kinh phí 
73 triệu đồng, nhân dân đóng góp 43 triệu đồng, mua sắm trang thiết bị nhà văn 
hóa thôn với tổng kinh phí 18,17 triệu đồng.  

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4487/QĐ-UBND và số 
4488/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 
khu 1 và khu 2, thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn năm 2019.  

 - Thôn Rọ Phải: Thực hiện xong tuyến đường trục chính của thôn (đoạn 
từ trước cửa số nhà 234 đường Hùng Vương đến sau miếu thổ công thôn Rọ 
Phải). Trong đó huy động nhân dân đóng góp được 50 triệu đồng; triển khai 
trồng hoa dọc tuyến đường trước miếu thổ công.  

- Thôn Khòn Phổ: 

Đã ban hành quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND 
thành phố về phê duyệt phương án và dự toán kinh phí xây dựng khu dân cư 
kiểu mẫu tại thôn Khòn Pát, có 107 hộ dân tham gia, trong đó có 05 hộ chính 
sách, không có hộ nghèo và cận nghèo. Tổng kinh phí thực hiện 1.237.878.000 
đồng, trong đó nhân dân đóng góp là 129.700.000 đồng. 

- Thôn Khòn Pát:  

Đã ban hành quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND 
thành phố về phê duyệt phương án và dự toán kinh phí xây dựng khu dân cư 
kiểu mẫu tại thôn Khòn Phổ, có 76 hộ dân tham gia, trong đó có 05 hộ chính 
sách, không có hộ nghèo và cận nghèo. Tổng kinh phí thực hiện 1.208.770.000 
đồng, trong đó nhân dân đóng góp là 127.200.000 đồng. 
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5.3. Xã Hoàng Đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao: 

UBND thành phố ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 
07/01/2019 và Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 về việc phân bổ 
vốn đầu tư và vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới. Trong đó phân bổ 07 danh mục dự án đầu tư 
để nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông và tiêu chí điện; nguồn vốn sự nghiệp 
tập trung thực hiện tiêu chí môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và hỗ trợ 
phát triển sản xuất.  

Tổ chức thẩm tra, thẩm định đánh giá các tiêu chí theo Quyết định 
933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh  Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng 
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, xã Hoàng Đồng đạt 
14/14 tiêu chí, đã trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã Hoàng Đồng đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. 

6. Công tác huy động nguồn lực 

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình: 55.089 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách nhà nước: 32.674 triệu đồng. 

- Nhân dân đóng góp: 9.432 triệu đồng. 

- Vốn tín dụng: 12.983 triệu đồng. 

Nguồn vốn đầu tư tập trung, đúng mục đích, ưu tiên nguồn lực thực hiện 
các công trình, dự án có tác động nâng cao đời sống vật chất, chăm lo phát triển 
giáo dục, môi trường và an toàn thực phẩm để từng bước cải thiện đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân nông thôn, tạo điều kiện để các xã tiếp tục nâng 
cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhất là các tiêu chí về kết cấu hạ tầng 
nông thôn.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được  

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, 
Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo, điều hành các phòng ban 
chuyên môn, UBND các xã chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức hội, 
đoàn thể tích cực triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn. Công tác vận động, tuyên truyền tập huấn được quan tâm, chú 
trọng; với sự hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đã tác động tích cực 
làm thay đổi bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cảnh quan 
môi trường từng bước được cải thiện tạo điều kiện cho việc thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương; người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp 
phần giảm nghèo.  

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho nhân dân ngày 
một đáp ứng tốt hơn. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, 
cảnh quan môi trường từng bước được cải thiện đang từng bước hình thành 
phòng trào vệ sinh đường làng ngõ xóm và trồng hàng rào cây xanh trong nhân 
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dân. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, dân chủ ở cơ sở được phát huy; 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.  

Năm 2019 trên địa bàn thành phố cả 3/3 xã giữ vững 19/19 tiêu chí theo 
Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;           
Sản phẩm rau Lạng Sơn được Tổng Hội nông nghiệp Việt Nam vinh danh đạt 
thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019; xã Hoàng Đồng đạt 14/14 
tiêu chí theo Quyết định 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh  Ban 
hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-
2020; hoàn thành 04 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;  

Cán bộ và nhân dân thành phố Lạng Sơn được Chủ tịch nước trao tặng 
huân chương lao động hạng 3 trong tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới 
năm 2019. 

 2. Một số hạn chế và nguyên nhân: 

2.1. Hạn chế: 

Công tác vệ sinh môi trường tuy đã có nhiều chuyển biến, nhưng tại một 
số thời điểm, một số nơi còn chưa đảm bảo, chưa thật sự sạch; việc triển khai 
xây dựng khu dân cư kiểu mẫu còn chậm;  

Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, làm đường giao thông 
nông thôn còn chậm, chưa phát huy hết sự tham gia của cộng đồng dân cư. 

 Việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa mới trong nông thôn chuyển 
biến còn chậm; nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở 
khu vực nông thôn chưa phong phú.  

Công tác xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập 
cho người dân triển khai còn chậm, phát triển kinh tế đồi rừng còn hạn chế. 

 2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

 2.2.1. Nguyên nhân khách quan 

Nguồn lực đầu tư của nhà nước hạn chế, vốn lồng ghép các chương trình, 
dự án không nhiều, nguồn vốn huy động từ nhân dân gặp nhiều khó khăn. Khu 
vực nông thôn của thành phố có địa hình phức tạp, đất sản xuất nông nghiệp 
ngày càng thu hẹp để thực hiện các dự án đầu tư, nhân dân sống phân tán nên 
việc đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn gặp nhiều khó khăn.  

2.2.2. Nguyên nhân chủ quan 

Công tác chỉ đạo điều hành, phối kết hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo 
các cấp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ kịp thời, hiệu quả công tác chưa cao; công 
tác kiểm tra, đôn đốc, vận động nhân dân của Ban quản lý xã chưa thường 
xuyên. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở thực hiện các nội dung, tiêu chí thuộc 
lĩnh vực quản lý chưa thường xuyên, liên tục. Một số bộ phận dân cư vẫn còn 
mang tính ỷ lại, trông chờ từ Nhà nước, khi triển khai thực hiện các nội dung có 
huy động nhân dân đóng góp thì chưa được sự đồng thuận cao của người dân. 
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Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

 

I. MỤC TIÊU 

Tiếp tục chỉ đạo duy trì và củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

xã Quảng Lạc, nông thôn mới nâng cao xã Hoàng Đồng và phấn đấu hoàn thành 

xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Mai Pha năm 2020; tiếp tục chỉ đạo mỗi xã 

đăng ký xây dựng 01-02 khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành 05 khu dân cư kiểu 

mẫu (Mai Pha 02 khu, Hoàng Đồng 02 khu, Quảng Lạc 01 khu). Xây dựng 02 

sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao (cây rau và mật ong).  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính 
quyền các cấp; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
đoàn thể nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn thành phố. Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác 
xây dựng nông thôn mới từ thành phố xuống đến cơ sở, đảm bảo hoạt động có 
hiệu quả, đặc biệt là Ban quản lý cấp xã. 

2. Các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức hội đoàn thể thành phố theo 
chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các 
chủ trương, chính sách, hướng dẫn thực hiện các đề án, quy hoạch, xây dựng mô 
hình... thuộc lĩnh vực phụ trách, nâng cao ý thức người dân và cộng đồng trong 
tổ chức thực hiện Chương trình. 

3. Đồng thời tăng cường lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc 
gia khác đầu tư trên địa bàn... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân 
dân, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới với phương 
châm Nhà nước hỗ trợ, nhân dân là chủ thể xây dựng cuộc sống mới, xây dựng 
gia đình, xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới. 

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông 
nghiệp, thực hiện tốt chương trình khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ thành lập 
các hình thức tổ chức sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác..) hoạt động có hiệu quả. 
Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Hỗ trợ nhân dân thực hiện  nhân rộng các mô 
hình phát triển kinh tế có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập cho 
người dân nông thôn. Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, tư vấn 
hướng dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình xây dựng 04 sản phẩm OCOP, 
trong đó có 02 sản phẩm đạt 3 sao. 

5. Tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, 
phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xã hội hoá y tế, 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn. Tiếp tục 
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nâng cấp, cải tạo các trạm y tế và bổ sung nguồn lực theo Bộ tiêu chí quốc gia 
về y tế cho các xã. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế. 

6. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức cho người dân về 
sử dụng nước sạch, bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn, thực hiện tốt phong 
trào “Toàn dân bảo vệ môi trường”, mô hình “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch 
ngõ), xử lý rác thải ngay từ hộ gia đình; vận động di dời, xây dựng chuồng trại, 
công trình vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường, gắn với xây dựng Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới 

7. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; không để xảy ra các 
vụ án nghiêm trọng, trọng án trên địa bàn. An ninh nông thôn được giữ vững. 
Từng bước giải quyết dứt điểm những thắc mắc, khiếu kiện của nhân dân đảm 
bảo đúng thẩm quyền, không để khiếu kiện kéo dài. 

8. Tiếp tục nâng cao hiệu lực của bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ 
sở. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công 
chức xã đạt chuẩn theo quy định. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phục 
vụ tốt nhu cầu nhân dân trên địa bàn. Phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện, nội dung nào không phù hợp thì kịp thời điều 
chỉnh phù hợp với thực tiễn. 

9. Đôn đốc các xã, thành viên BCĐ thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo 
phục vụ cho công tác tổng hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình 
thực hiện Chương trình. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:  
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các ĐB dự kỳ họp HĐND TP; 
- Các phòng, ban, đơn vị TP; 
- UBND các phường, xã; 
- C,PVP+CV; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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Phụ lục 1. ĐÁNH GIÁ TỔNG SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 
THEO TỪNG TIÊU CHÍ NĂM 2019 (QĐ 198/QĐ-TTg) 

(Kèm theo Báo cáo số: 934 /BC-UBND ngày 02 /12/2019 của UBND thành phố) 
 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Đơn 
vị tính 

Tiêu 
chuẩn 

đạt 
chuẩn 

Mai Pha Hoàng Đồng Quảng Lạc 

1 
Quy 
hoạch 

1.1. Có quy hoạch 
chung xây dựng xã 
được phê duyệt và được 
công bố công khai đúng 
thời hạn 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

1.2. Ban hành quy định 
quản lý quy hoạch 
chung xây dựng xã và 
tổ chức thực hiện theo 
quy hoạch 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI 

2 
Giao 
thông 

2.1. Đường xã và 
đường từ trung tâm xã 
đến đường huyện được 
nhựa hóa hoặc bê tông 
hóa, đảm bảo ô tô đi lại 
thuận tiện quanh năm 

% 100 

Đạt 
(14,515/14,515 

100%) 
 

Đạt 
100% 

Đạt 
(18,832/18,832 

đạt 100%) 
 

2.2. Đường trục thôn, 
bản, ấp và đường liên 
thôn, bản, ấp ít nhất 
được cứng hóa, đảm 
bảo ô tô đi lại thuận 
tiện quanh năm 

% 50 

Đạt 
14,330/14,970 

95,72% 
 
 

Đạt 
Đạt 

(5,112/5,927 
đạt 86,2%) 

2.3. Đường ngõ, xóm 
sạch và không lầy lội 
vào mùa mưa 

% 50 

Đạt 
22,916/22995 

99,66% 
 

Đạt 
Đạt 

(27,46/29,757 
đạt 92%) 

2.4. Đường trục chính 
nội đồng đảm bảo vận 
chuyển hàng hóa thuận 
tiện quanh năm 

  Đạt Đạt Đạt 

3 Thủy lợi 

3.1. Tỷ lệ diện tích đất 
sản xuất nông nghiệp 
được tưới và tiêu nước 
chủ động đạt từ 80% 
trở lên 

% 80 Đạt Đạt Đạt 

3.2. Đảm bảo đủ điều 
kiện đáp ứng yêu cầu 
dân sinh và theo quy 
định về phòng chống 
thiên tai tại chỗ 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

4 Điện 
4.1. Hệ thống điện đạt 
chuẩn 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng 
điện thường xuyên, an 
toàn từ các nguồn 

% 95 

Đạt 
(1873/1873 

100%) 
 

Đạt 
100% 

Đạt 
976/976 
100% 

5 
Trường 
học 

Tỷ lệ trường học các 
cấp: mầm non, mẫu 
giáo, tiểu học, trung 
học cơ sở có cơ sở vật 
chất và thiết bị dạy học 
đạt chuẩn quốc gia 

% 70 Đạt Đạt Đạt 

6 
Cơ sở 
vật chất 
văn hóa 

6.1. Xã có nhà văn hóa 
hoặc hội trường đa 
năng và sân thể thao 
phục vụ sinh hoạt văn 
hóa, thể thao của toàn 
xã 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

6.2. Xã có điểm vui 
chơi, giải trí và thể thao 
cho trẻ em và người cao 
tuổi theo quy định 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp 
có nhà văn hóa hoặc 
nơi sinh hoạt văn hóa, 
thể thao phục vụ cộng 
đồng 

% 100 Đạt Đạt Đạt 

7 

Cơ sở hạ 
tầng 
thương 
mại 
nông 
thôn 

Xã có chợ nông thôn 
hoặc nơi mua bán, trao 
đổi hàng hóa 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

8 

Thông 
tin và 
Truyền 
thông 

8.1. Xã có điểm phục 
vụ bưu chính 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

8.2. Xã có dịch vụ viễn 
thông, internet 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

8.3. Xã có đài truyền 
thanh và hệ thống loa 
đến các thôn 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

8.4. Xã có ứng dụng 
công nghệ thông tin 
trong công tác quản lý, 
điều hành 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

9 
Nhà ở 
dân cư 

9.1. Nhà tạm, dột nát Không Không Đạt Đạt Đạt 

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở 
đạt tiêu chuẩn theo quy 
định 

% 75 Đạt Đạt Đạt 

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

10 
Thu 
nhập 

Thu nhập bình quân 
đầu người khu vực 
nông thôn đến năm 
2020 (triệu đồng/người) 

Triệu 
 đồng 

≥33 
Đạt  

(40,6 trđ) 
 

Đạt 
(39,4 trđ) 

Đạt 
(35,2 trđ) 
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11 
Hộ 
nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 
giai đoạn 2016-2020 

% ≤12 Đạt Đạt 
Đạt 

 

12 
Lao 
động có 
việc làm 

Tỷ lệ người có việc làm 
trên dân số trong độ 
tuổi lao động có khả 
năng tham gia lao động 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

13 
Tổ chức 
sản xuất 

13.1. Xã có hợp tác xã 
hoạt động theo đúng 
quy định của Luật Hợp 
tác xã năm 2012 

Có Có Đạt Đạt Đạt 

13.2. Xã có mô hình 
liên kết sản xuất gắn 
với tiêu thụ nông sản 
chủ lực đảm bảo bền 
vững 

Có Có Đạt Đạt Đạt 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

14 
Giáo 
dục và 
Đào tạo 

14.1. Phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ 5 tuổi, 
xóa mù chữ, phổ cập 
giáo dục tiểu học đúng 
độ tuổi; phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt 
nghiệp trung học cơ sở 
được tiếp tục học trung 
học (phổ thông, bổ túc, 
trung cấp) 

% ≥70% 
Đạt 

99,66% 
Đạt 

Đạt 
100% 

14.3. Tỷ lệ lao động có 
việc làm qua đào tạo 

% ≥25% 
Đạt 

(2.271/4438 
51%) 

Đạt 

Đạt 
(1142/2708 

42,17%) 
 

15 Y tế 

15.1. Tỷ lệ người dân 
tham gia bảo hiểm y tế 

% 

≥85% 
Đến 
năm 
2020 

Đạt 
(6440/7.319 

88%) 
 

Đạt 
(10.392/10.923 

85,14%) 
 

Đạt 
(4.209/4.434 

94,9%) 
 

15.2. Xã đạt tiêu chí 
quốc gia về y tế 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 
5 tuổi bị suy dinh 
dưỡng thể thấp còi 
(chiều cao theo tuổi) 

% ≤26,7% 
Đạt 

19,76% 
Đạt 

Đạt 
 

16 Văn hóa 
Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt 
tiêu chuẩn văn hóa theo 
quy định 

% ≤70% 
Đạt 

(10/14 thôn đạt 
71,4%) 

Đạt 
Đạt 

 

17 

Môi 
trường 
và an 
toàn 
thực 

phẩm 

17.1. Tỷ lệ hộ được sử 
dụng nước hợp vệ sinh 
và nước sạch theo quy 
định 

% ≥90% Đạt Đạt 
Đạt 

985/994 
99,09% 

% 
(≥50% 
nước 
sạch) 

Đạt Đạt Đạt 
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17.2. Tỷ lệ cơ sở sản 
xuất - kinh doanh, nuôi 
trồng thủy sản, làng 
nghề đảm bảo quy định 
về bảo vệ môi trường 

% 100% 
Đạt 

(43/43, đạt 
100%) 

Đạt 

Đạt 
(11/11 
100%) 

 

17.3. Xây dựng cảnh 
quan, môi trường xanh 
- sạch - đẹp, an toàn 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

17.4. Mai táng phù hợp 
với quy định và theo 
quy hoạch 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

17.5. Chất thải rắn trên 
địa bàn và nước thải 
khu dân cư tập trung, 
cơ sở sản xuất - kinh 
doanh được thu gom, 
xử lý theo quy định 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

17 

Môi 
trường 
và an 
toàn 
thực 

phẩm 

17.6. Tỷ lệ hộ có nhà 
tiêu, nhà tắm, bể chứa 
nước sinh hoạt hợp vệ 
sinh và đảm bảo 3 sạch 

% ≥70% 
Đạt 

(1858/1873 đạt 
99,19%) 

Đạt 
 

Đạt 
985/994 đạt 

99,09% 

17.7. Tỷ lệ hộ chăn 
nuôi có chuồng trại 
chăn nuôi đảm bảo vệ 
sinh môi trường 

% ≥60% 
Đạt 

(201/218 đạt 
92,2%) 

Đạt 

Đạt 
(679/731 đạt 

93%) 
 

17.8. Tỷ lệ hộ gia đình 
và cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm tuân 
thủ các quy định về 
đảm bảo an toàn thực 
phẩm 

% 100% 
Đạt 

(43/43, đạt 
100%) 

Đạt 
Đạt 

(11/11 
100%) 

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

18 

Hệ 
thống 
chính trị 
và tiếp 
cận 
pháp 
luật 

18.1. Cán bộ, công 
chức xã đạt chuẩn 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

18.2. Có đủ các tổ chức 
trong hệ thống chính trị 
cơ sở theo quy định 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

18.3. Đảng bộ, chính 
quyền xã đạt tiêu chuẩn 
"trong sạch, vững 
mạnh" 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

18.4. Tổ chức chính trị 
- xã hội của xã đạt loại 
khá trở lên 

% 100% Đạt Đạt Đạt 

18.5. Xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật theo quy 
định 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

18.6. Đảm bảo bình 
đẳng giới và phòng 
chống bạo lực gia đình; 
bảo vệ và hỗ trợ những 
người dễ bị tổn thương 
trong các lĩnh vực của 
gia đình và đời sống xã 
hội 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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19 

Quốc 
phòng 
và An 
ninh 

19.1. Xây dựng lực 
lượng dân quân “vững 
mạnh, rộng khắp” và 
hoàn thành các chỉ tiêu 
quốc phòng 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

19.2. Xã đạt chuẩn an 
toàn về an ninh, trật tự 
xã hội và đảm bảo bình 
yên: không có khiếu 
kiện đông người kéo 
dài; không để xảy ra 
trọng án; tội phạm và tệ 
nạn xã hội (ma túy, 
trộm cắp, cờ bạc, 
nghiện hút) được kiềm 
chế, giảm liên tục so 
với các năm trước 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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Phụ lục 2. ĐÁNH GIÁ TỔNG SỐ XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 
NÂNG CAO XÃ HOÀNG ĐỒNG 

(Kèm theo Báo cáo số: 934 /BC-UBND ngày 02 /12/2019 của UBND thành phố) 
 
 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

1 
Đường 
giao 
thông 

1.1. Hệ thống đường giao thông trên 
địa bàn xã được giao quản lý cụ thể, 
được duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp 
theo quy định. 

100%  100%  Đạt 

1.2.  Đường trục thôn, xóm:  Đạt    Đạt 

- Tỷ lệ km được cứng hóa mặt đường 
đạt quy định của Bộ Giao thông vận 
tải  

≥ 80% 
 11,672km/12,05
9km = 96,79% 

  

- Có rãnh thoát nước hai bên đường 
hoặc đảm bảo thoát nước tốt vào mùa 
mưa, không ứ đọng 

≥  90%  100%   

- Có biển báo giao thông đầu các trục 
thôn (biển báo hạn chế tải trọng xe, 
biển chỉ dẫn...). 

Đạt     

1.3.  Đường ngõ, xóm: Đạt    Đạt 

- Tỷ lệ km được cứng hóa mặt đường 
(mặt đường tối thiểu 2,0m; trừ trường 
hợp bất khả kháng mặt đường rộng 
1,0m). 

≥ 75% 
 40,408km/46,56
3km = 86,78% 

  

- Có rãnh thoát nước mặt đường hoặc 
đảm bảo thoát nước tốt, không lầy lội 
vào mùa mưa 

Đạt     

2 

Nhà văn 
hóa, 
Khu thể 
thao 

2.1.Nhà văn hoá , khu thể thao xã  Đạt    Đạt 

- Nhà văn hóa, hội trường xã: Có các 
phòng chức năng theo quy định và 
phù hợp với điều kiện thực tế tại địa 
phương. Các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ được tổ chức theo quy định tại 
Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, 
ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể 
thao và Du lịch. 

Đạt 

 Nhà văn hóa đủ 
200 chỗ ngồi; Có 
05 phòng chức 
năng 

 Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

- Khu thể thao: Được xây dựng theo 
quy định (tối thiểu phải có sân bóng 
đá 07 người với diện tích từ 45m x 
60m theo tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn 
phải có quy hoạch sân bóng đá 90m x 
120m theo tiêu chuẩn) và có một số 
dụng cụ thể dục, thể thao đảm bảo 
theo công trình thể dục thể thao và các 
môn thể thao của từng địa phương. 
Các hoạt động thể dục, thể thao phải 
đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 
12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 
22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao 
và Du lịch. 

Đạt 

 Có sân bóng đá 
07 người, xà đơn, 
xà kép, sân đẩy 
gậy, bóng chuyền 
hơi 

 Đạt 

 - Có điểm vui chơi, giải trí và thể 
thao cho trẻ em và người cao tuổi (có 
thể xây dựng riêng hoặc bố trí kết 
hợp). Có hoạt động văn hóa, vui chơi 
giải trí cho trẻ em và người cao tuổi 
đạt 30% thời gian hoạt động. 

Đạt 

 Có sân nhà văn 
hóa xã, thu hút 
3632/11.531 
người, bằng 32%  

 Đạt 

2.2. Nhà văn hóa và sân thể thao thôn Đạt    Đạt 

- Nhà văn hóa thôn: Có đầy đủ trang 
thiết bị nhà văn hoá theo quy định. 
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thu 
hút 30% trở lên/tổng số dân tham gia; 
hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí 
phục vụ trẻ em đạt 30% thời gian hoạt 
động 

Đạt 
 Có trang thiết 
chế đảm bảo phục 
vụ cho sinh hoạt 

 Đạt 

- Có sân thể thao đơn giản (từ 200m2 
trở lên) và có các dụng cụ thể thao tối 
thiểu phù hợp với phong trào thể thao 
quần chúng ở địa phương; thu hút 
15% trở lên/tổng số dân tham gia hoạt 
động thể dục thể thao. 

Đạt 

 Có sân thể thao 
thôn,thu hút tổng 
số 2.156/11.351 
người, bằng 19% 

 Đạt 

3 Thủy lợi 

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp sau khi chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng phù hợp được tưới tiêu chủ 
động bởi công trình thủy lợi. 

≥  90% 100%  Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

3.2. Có mô hình áp dụng công nghệ 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản 
xuất phát triển các loại cây trồng có 
giá trị cao phục vụ tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông 
thôn mới 

≥  01 
mô 
hình 

 01 mô hình  Đạt 

3.3. Các đơn vị sử dụng nước (UBND 
cấp xã, HTX, THT,...) xây dựng kế 
hoạch tổ chức quản lý, khai thác, vận 
hành công trình thủy lợi, có kế hoạch 
phân phối, điều tiết nước đảm bảo cấp 
nước tiết kiệm, kịp thời và hiệu quả. 

Đạt 

 Có kế hoạch phối 
hợp Xí nghiệp khai 
thác công trình 
thủy lợi thành phố 
thực hiện quản lý, 
khai thác 

 Đạt 

4 
Hệ 
thống 
điện 

4.1. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện 
thường xuyên, an toàn từ các nguồn 
điện, có sử dụng các thiết bị tiết kiệm 
điện 

100% 100%  Đạt 

4.2. Đường giao thông đi qua khu dân 
cư tập trung có điện chiếu sáng 

≥  50% 
17/18 thôn có 
điện chiếu sáng, 
đạt 86% 

 Đạt 

5 
Trường 
học 

Trường học các cấp đạt chuẩn quốc 
gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy 
học. 

100% 
 4/4 nhà trường 
đạt chuẩn Quốc 
gia = 100% 

 Đạt 

6 
Truyền 
thông 

6.1. Đài truyền thanh xã:  

Đạt 

   Đạt 

- Đài truyền thanh xã và hệ thống loa 
truyền thanh tại các thôn hoạt động 
hiệu quả, ổn định, đảm bảo thời gian 
hoạt động tối thiểu 2h/ngày, trong đó 
có thời lượng dành cho phát sóng các 
nội dung thông tin, tuyên truyền từ 
chính quyền cấp xã. 

 Phát và tiếp sóng 
2h/ngày 

Đạt  

- Đảm bảo 75% hộ dân nghe được 
thông tin từ hệ thống loa hoạt động. 

 87% hộ dân 
được nghe 

 Đạt 

6.2. Xã có Trang thông tin điện tử của 
xã hoặc Trang thông tin điện tử thành 
phần trên cổng/trang thông tin điện tử 
của huyện cung cấp tối thiểu các 
thông tin: 

Đạt 

Trang thông tin 
điện tử thành 
phần trên cổng/ 
trang thông tin 
điện tử của thành 
phố 

 
 
 
 Đạt 

- Tổ chức bộ máy hành chính, thông 
tin liên hệ của cán bộ, công chức. 

 Có   
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

- Thông tin địa giới hành chính, điều 
kiện tự nhiên, văn hóa, di tích, danh 
thắng, quảng bá tiềm năng, thế mạnh 
của xã. 

 Có   

- Tin tức hoạt động của xã.  Có   

- Thông tin tuyên truyền phổ biến 
chính sách, pháp luật. 

 Có   

7 

Nhà ở 
và công 
trình 
phụ trợ 

7.1. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn 
theo quy định của Bộ Xây dựng 

≥ 90% 
2.776/2782 nhà 
đạt 99,78% 

 Đạt 

Đạt     

7.2. Nhà ở có kiến trúc phù hợp phong 
tục, tập quán đặc trưng của địa 
phương và nhà ở dân cư phải được 
sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa 
học, thường xuyên được vệ sinh sạch 
sẽ. 

Đạt 
 2.769/2.782 nhà 
đạt 99,5% 

 Đạt 

7.3. Các công trình phụ trợ (sân, cổng, 
ngõ, tường rào, nhà tắm, bể nước, nhà 
tiêu, nhà bếp) được bố trí thuận tiện 
sinh hoạt, hợp vệ sinh, bảo đảm mỹ 
quan.  

Đạt 
 2.769/2.782 nhà 
đtạ 99,5% 

 Đạt 

8 
Thu 
nhập 

Thu nhập bình quân đầu người khu 
vực nông thôn đến năm 2020 (triệu 
đồng/người) 

2018: 
36 Tr 

    

2019: 
39 Tr 

 39,46 Triệu  Đạt 

2020: 
43 Tr 

    

9 
Hộ 
nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 
2018-2020 

≤ 6%  0,19%  Đạt 

10 

Phát 
triển 
sản xuất 
và hình 
thức tổ 
chức 
sản xuất 

10.1. Có hợp tác xã hoạt động có hiệu 
quả, tham gia vào chuỗi liên kết hoặc 
một khâu trong chuỗi liên kết (sản 
xuất, tiêu thụ, dịch vụ,...). 

Đạt 

 Mô hình Liên kết 
giữa HTX sản 
xuất  dịch vụ 
nông nghiệp Nà 
Sèn và công ty 
CP du lịch xuất 
nhập khẩu Lạng 
Sơn  trong tiêu 
thụ Rượu và thịt 
lợn 

 Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

10.2. Có mô hình phát triển sản xuất 
gắn với sản phẩm trọng điểm của địa 
phương theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng, có sự liên kết trong tổ chức 
sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác 
xã...; sản phẩm trọng điểm được xây 
dựng nhãn mác, bao bì, đảm bảo chất 
lượng, an toàn thực phẩm, có định 
hướng phát triển dịch vụ, du lịch phù 
hợp...  

Đạt 
 HTX sản xuất và 
dịch vụ nông 
nghiệp Nà Trang 

 Đạt 

11 

Văn 
hóa, 
Giáo 
dục, Y 
tế 

11.1. Văn hoá:       Đạt 

- Tỷ lệ thôn, bản được công nhận và 
giữ vững danh hiệu "Thôn văn hoá" 2 
năm trở lên 

≥ 90% 94,44%  Đạt 

-  Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia 
đình văn hoá 

≥  90% 94,8% Đạt  

- Xã có các câu lạc bộ Văn hoá, văn 
nghệ, thể thao quần chúng hoạt động 
có hiệu quả  

Đạt 
4 CLB 

 
 Đạt 
  

- Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc truyền thống có đặc 
thù riêng. 

Đạt 

18/18 thôn giữ 
gìn, bảo tồn; Tổ 
chức Lễ hội Đền 
Vua Lê hàng năm 

Đạt  

11.2. Giáo dục:  Đạt    Đạt 

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 
theo quy định hiện hành 

Đạt Mức độ 2  Đạt 

- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ 
cập giáo dục tiểu học và trung học cơ 
sở mức độ 3 theo quy định hiện hành  

Đạt Mức độ 3  Đạt 

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào 
tạo 

≥ 65% 66,43%  Đạt 

11.3. Y tế:      Đạt 

- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế với 
số điểm từ 85 điểm trở lên; thực hiện 
tốt công tác kiểm soát các bệnh truyền 
nhiễm và bệnh gây dịch, không có 
tình trạng ngộ độc thực phẩm đông 
người 

Đạt 91/100 điểm  Đạt 

- Tỷ lệ người tham gia BHYT  ≥  90 % 95,13%  Đạt 
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12 
Vệ sinh 
môi 
trường 

12.1. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh; Tỷ lệ hộ dân 
được sử dụng nước sạch  

- Nước 
hợp vệ 
sinh ≥ 
95% 

 2.846/2.846 hộ 
dân được sử dụng 
nước sinh hoạt 
hợp vệ sinh đạt tỷ 
lệ 100%;  

 Đạt 

- Nước 
sạch  
≥ 55% 

 Có 2.547hộ/ 
2.846 hộ đạt 
89,5% 

  Đạt 

12.2. Đường làng ngõ xóm thường 
xuyên được quét dọn, phát quang, vệ 
sinh sạch sẽ bảo đảm sáng- xanh - 
sạch - đẹp, phù hợp với bản sắc văn 
hóa của từng xã. Các thôn trên địa bàn 
xã phải có quy chế vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm (định kỳ tối thiểu 02 
lần/tháng  tổ chức làm vệ sinh chung); 
khuyến khích xây dựng hàng rào cây 
xanh hoặc xanh hóa tường rào cứng 
hai bên đường qua các khu dân cư tập 
trung bằng các loại cây xanh, hoa, cây 
cảnh phù hợp tạo cảnh quan xanh, 
sạch, đẹp và thân thiện với môi 
trường. 

Đạt 

 198 tuyến đường 
làng ngõ xóm 
thường xuyên 
được quét dọn, 
các thôn tổ chức 
tổng vệ sinh môi 
trường tập trung 2 
lần/tháng 

 Đạt 

12.3. Nước thải sinh hoạt trong các 
khu dân cư phải có hệ thống xử lý 
thoát nước đảm bảo vệ sinh, không ô 
nhiễm môi trường; chất thải rắn thu 
gom, xử lý đảm bảo theo quy định. 

Đạt Đạt  Đạt 

12.4. Rác thải phải được thu gom, 
phân loại, xử lý ngay từ hộ gia đình 
đảm bảo không có tình trạng vứt rác 
nơi công cộng và những nơi trái quy 
định; 100% hộ gia đình đều có ý thức 
và tham gia bảo vệ cảnh quan môi 
trường 

Đạt 
 Rác thải được 
CT TNHH Huy 
Hoàng thu gom. 

 Đạt 

12.5. Thực hiện hiệu quả các giải 
pháp, phương án cụ thể về bảo vệ môi 
trường, chủ động phòng chống thiên 
tai và thích ứng với biến đổi khí hậu 

Đạt 

 Có kế hoạch, 
phương án bảo vệ 
môi trường, 
phòng chống 
thiên tai và thích 
ứng với biến đổi 
khí hậu  

 Đạt 
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12.6. Tỷ lệ số hộ có vườn được chỉnh 
trang, cải tạo hợp lý và lựa chọn các 
loại cây trồng phù hợp để nâng cao 
giá trị sử dụng đất góp phần làm tăng 
thu nhập và tạo cảnh quan môi trường 
xanh, sạch, đẹp 

≥ 70% 

Số hộ có vườn 

được chỉnh trang, 

cải tạo hợp lý là 

1.052/1.236 hộ, 

đạt 73%.   

 

 Đạt 

12.7. Tối thiểu 90% chuồng trại chăn 
nuôi trong khu dân cư được xây dựng 
đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy 
định, chất thải chăn nuôi phải được xử 
lý, không xả thải trực tiếp ra môi 
trường (trường hợp chăn nuôi gia cầm 
thì phải có khu chăn thả riêng, có 
hàng rào đảm bảo gia cầm tự không 
do ra sân, nhà và đường công cộng).  

Đạt 
 199/202 chuồng 
trại = 98,51% 

 Đạt 

13 

Khu 
dân cư 
kiểu 
mẫu 

Mỗi xã hoàn thành xây dựng tối thiểu 
01 khu dân cư 

Đạt 
 Khu DCKM thôn 
HoàngThanh 

 Đạt 

14 

Hệ 
thống 
chính 
trị và 
An 
ninh, 
trật tự 
xã hội 

14.1. Cán bộ, công chức xã chấp hành 
nghiêm các quy định của pháp luật và 
nâng cao đạo đức công vụ trong thực 
hiện nhiệm vụ; Đảng bộ xã đạt tiêu 
chuẩn “trong sạch vững mạnh” và 
Chính quyền xã đạt tiêu chuẩn Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai 
năm liên tiếp 

Đạt 

 Không có cán 
bộ, công chức vi 
phạm; đảng bộ 
trong sạch vững 
mạnh năm 
2017,2018, dự 
kiến 2019 đạt; 
Chính quyền 
hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 
2017, 2018, dự 
kiến 2019 đạt 

 Đạt 

14.2. Về cải cách hành chính: Niêm 
yết công khai đầy đủ các thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
cấp xã. 

Đạt 
 Niêm yết đầy đủ, 
công khai TTHC 
cấp xã 

 Đạt 
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- 100% thủ tục hành chính được thực 
hiện theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông và 50% thủ tục hành chính 
được triển khai hình thức dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3-4. 

 93/93 thủ tục 
thực hiện cơ chế 
1 cửa; 48/93 thủ 
tục thực hiện hình 
thức dịch vụ công 
trực tuyến mức 
độ 3-4, đạt 51,6%  

  Đạt 

- Cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Có   

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của các tổ 
chức, cá nhân đạt từ 100% số hồ sơ 
trở lên. 

100% hồ sơ   Đạt 

14.3. An ninh trật tự đảm bảo, nhân 
dân tích cực tham gia phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có các mô 
hình tự quản hoạt động thường xuyên, 
hiệu quả.  

Đạt 

An ninh, trật tự 
được đảm bảo; 
nhân dân tích cực 
tham gia phong 
trào toàn dân bảo 
vệ an ninh tổ 
quốc; duy trì mô 
hình tự quản tại 
18/18 thôn  

 Đạt 

14.4. Các thôn, bản xây dựng và thực 
hiện hiệu quả quy ước, hương ước tại 
cộng đồng, tuyên truyền nâng cao sự 
hiểu biết và ý thức chấp hành pháp 
luật cho người dân.  

Đạt 18/18 thôn  Đạt 
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