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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển 

 khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 

 

Ngày 12/02/2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì Hội nghị trực tuyến ba cấp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông 

thôn mới năm 2020. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công 

Thương, Nội vụ, Tư pháp, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội 

Biên phòng, Cục Thống kê, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội 

Nông dân, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng Điều phối 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Tại điểm 

cầu các huyện, thành phố có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách Chương 

trình xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức 

chính trị - xã hội có liên quan. Tại điểm cầu cấp xã có lãnh đạo Đảng ủy, 

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội, công chức cấp 

xã có liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới và Bí thư chi bộ, Trưởng 

các thôn trên địa bàn xã. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ý kiến tham luận của các thành phần tham 

dự Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay đã triển khai thực hiện 

được 10 năm, cấp ủy, chính quyền người dân đã tổng kết, đánh giá rút ra được 

nhiều bài học kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện. Năm 2019, 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành triển 

khai đồng bộ, quyết liệt nên kết quả đạt được khá toàn diện. Toàn tỉnh đã có 

thêm 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch 01 xã), có 

02 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân 01 xã 

đạt 11,54 tiêu chí, tăng 1,5 tiêu chí so với năm 2018; bình quân tiêu chí/xã của 

05 xã đặc biệt khó khăn tỉnh chỉ đạo điểm đạt 17,2 tiêu chí, tăng 5,2 tiêu chí so 

năm 2018, vượt 0,2 tiêu chí so với kế hoạch; 20 xã biên giới đạt bình quân 10,6 

tiêu chí/xã, tăng 1,25 tiêu chí so năm 2018, vượt 0,2 tiêu chí so với kế hoạch. 

Các xã do huyện lựa chọn chỉ đạo đến năm 2020 đạt từ 10 tiêu chí trở lên đạt 

bình quân 10,4 tiêu chí/xã, tăng 2,8 tiêu chí so năm 2018, vượt 0,6 tiêu chí so 



 2 

với kế hoạch... Đạt được kết quả trên là do công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

có sự đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn. UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ 

lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới năm 2019.  

Qua theo dõi, chỉ đạo, nghe báo cáo và các ý kiến tham luận, Hội nghị 

tiếp tục tổng kết, bổ sung làm sâu sắc hơn 05 bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo 

xây dựng nông thôn mới đó là: (1) Công tác lãnh đạo phải huy động được cả hệ 

thống chính trị vào cuộc, có sự đồng thuận từ trên xuống dưới, phương châm 

lãnh đạo phải thực hiện được 5 rõ “Rõ chủ thể thực hiện; rõ việc phải làm; rõ 

nguồn lực, kết quả; rõ hiệu hiệu quả, mục đích đạt được; rõ lộ trình, thời gian 

thực hiện, hoàn thành”; (2) Công tác tuyên truyền phải liên tục, bền bỉ làm mọi 

người thấm, hiểu rõ lợi ích xây dựng nông thôn mới, chủ thể thực hiện là người 

dân, người dân là người hưởng lợi, phương pháp tuyên truyền theo hướng trực 

quan bằng các mô hình, công việc cụ thể; (3) Huy động nguồn lực cần tiếp tục 

có sự đổi mới, sáng tạo bằng nhiều hình thức, phát huy được thế mạnh địa 

phương, nguồn lực tinh thần, truyền thống địa phương; (4) Trong phát động thi 

đua ngoài kinh nghiệm đẩy mạnh thi đua giữa các thôn, xã với nhau còn cần gắn 

với các phong trào thi đua, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, địa 

phương; (5) Công tác cán bộ ngoài kinh nghiệm luân chuyển cán bộ có năng lực 

về giúp đỡ các địa phương khó khăn thì việc đào tạo cán bộ tại chỗ đáp ứng yêu 

cầu đảm đương được nhiệm vụ là bền vững nhất trong phát triển kinh tế, xã hội, 

xây dựng nông thôn mới tại địa phương.  

2. Những kết quả đạt được năm 2019 là cơ sở tiền đề thực hiện nhiệm vụ 

năm 2020 và những năm tiếp theo. Năm 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 65 xã (theo số liệu đơn vị hành chính cấp xã 

sau khi sáp nhập), có thêm 03 xã nông thôn mới nâng cao, 20 xã biên giới phấn 

đấu đạt bình quân từ 11,5-12 tiêu chí/xã, mỗi huyện chỉ đạo xây dựng thành 

công và quyết định công nhận 2-3 khu dân cư kiểu mẫu, mỗi huyện lựa chọn 01 

xã đạt chuẩn để chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao... Đây là nhiệm 

vụ hết sức nặng nề; việc triển khai thực hiện xác định sẽ có những thuận lợi, khó 

khăn nhất định đó là: 

- Thuận lợi: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình đến nay toàn 

tỉnh đã có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi huyện, thành phố có ít nhất từ 

03-04 xã đạt chuẩn nông thôn mới do đó cấp ủy chính quyền huyện, xã đã có 

kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình. Trong 61 xã về đích 

nông thôn mới có 15 xã đặc biệt khó khăn, 04 xã biên giới qua đó thấy rằng các 

đơn vị khó khăn có quyết tâm, cách làm phù hợp vẫn có thể thực hiện thành 

công chương trình xây dựng nông thôn mới, chứ không chỉ riêng ở các xã có 

điều kiện mới thực hiện được chương trình xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn 

ngân sách nhà nước dành cho xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch triển khai xây 

dựng nông thôn mới năm 2020 được UBND tỉnh ban hành sớm hơn mọi năm là 

điều kiện cơ sở để các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày 

đầu, tháng đầu năm kế hoạch. Trong 13 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 
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2020 có 03 xã đặc biệt khó khăn đã được tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm từ năm 

2016, đến nay đã đạt kết quả tích cực do đó khả năng về đích của các xã này là 

cao. Đối với 10 xã còn lại bình quân tiêu chí hiện nay đạt 10,8 tiêu chí/xã cao 

hơn mặt bằng chung của 12 xã phấn đấu về đích của năm 2019 (bình quân đạt 

khoảng 10,4 tiêu chí/xã). 

- Khó khăn: Tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp (mưa đá, 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra) ảnh 

hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn. Khối lượng công việc, 

mục tiêu nhiệm vụ lớn, địa bàn thực hiện ngày càng khó khăn, yêu cầu nguồn 

lực đầu tư lớn. Trong 13 xã phấn đấu về đích năm 2020 có 09/13 xã đặc biệt khó 

khăn. Tổng nhu cầu các nguồn vốn để thực hiện chương trình nông thôn mới 

năm 2020 ước khoảng 4.111,5 tỷ đồng, trong đó: Vốn Ngân sách đầu tư trực tiếp 

cho Chương trình 985,7 tỷ đồng, chiếm 24% đã xác định, còn lại 76% là huy 

động, lồng ghép, trong khi khả năng huy động nguồn lực ngày càng khó khăn. 

Yêu cầu nhiệm vụ phải khẩn trương với tinh thần phấn đấu công nhận các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới trước khi tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (dự 

kiến khoảng tháng 10/2020); do đó yêu cầu các cấp, các ngành đặc biệt là cấp 

huyện, xã phải quyết liệt, có kế hoạch tổ chức thực hiện hết sức khoa học, cụ 

thể, rõ nhiệm vụ, trách nhiệm để đạt mục tiêu đề ra. 

3. Qua thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ giải pháp xây dựng nông thôn 

mới năm 2020 được trình bày tại Hội nghị, UBND tỉnh đề nghị các cấp , các 

ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thưc̣ hiêṇ một số nội dung trọng tâm sau: 

a) Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục xác định xây dựng 

nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và những năm tiếp theo để 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. 

 Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 

mới phải vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm. Ngoài các xã điểm lựa chọn 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, cần tăng cường chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực 

đầu tư cho các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, các xã thuộc nhóm từ 

5-9 để từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo 

lộ trình kế hoạch đề ra. Xây dựng nông thôn mới cần đi vào thực chất hơn và 

dần hướng đến nông thôn mới bền vững trên 03 trụ cột chính là: Phát triển sản 

xuất, nâng cao thu nhập; nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, giáo dục, y tế; xây 

dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. 

Phương thức lañh đaọ  cần sâu sát, quyết liệt, phương châm lấy cơ sở làm 

hạt nhân, chuyển đổi cách làm từ thôn, từ xã trở lên; chuyển maṇh nhiêṃ vu ̣trực 

tiếp chỉ đaọ các nôị dung cu ̣thể của Chương trình c ho cấp cơ sở và cộng đồng 

thôn, nhằm phát huy tối đa nội lực và tinh thần chủ động , sáng tạo người dân và 

cộng đồng dân cư trong thực hiện Chương trình gắn thực hiện chủ đề học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là “Tăng cường 

khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
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b) Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thiết 

thực, trực quan bằng những mô hình, việc làm cụ thể, chú trọng tuyên truyền, 

nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn 

mới đã được tổng kết đúc rút từ thực tiễn; gắn công tác tuyên truyền, vận động 

với việc thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội cao trong triển khai 

thực hiện Chương trình. 

c) Đẩy mạnh phát triển sản xuất, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt 

lõi trong xây dựng nông thôn mới bền vững. Trước mắt, các cấp, các ngành cần 

tập trung khắc hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định tổ chức sản xuất. Quan tâm 

chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất; phát huy thế mạnh cây, con 

chủ lực của địa phương theo hướng hình thành các chuỗi liên kết khép kín gắn 

xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm. Triển khai có hiệu quả 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP), 

chính sách đặc thù, khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/01/2020 của 

UBND tỉnh. 

Đối với nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ năm 2020, UBND các huyện, 

thành phố trên cơ sở phương án nội dung trình phân bổ của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trình UBND tỉnh (sau khi đã được chỉnh sửa theo kết luận cuộc họp UBND 

tỉnh tháng 2/2020) chủ động lựa chọn mô hình, triển khai các bước thực hiện dự 

án bảo đảm kịp thời gian, mùa vụ. Việc lựa chọn mô hình, phân bổ nguồn vốn 

theo định hướng tập trung vào phát triển các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa 

phương, tránh dàn trải, cào bằng, chú trọng xây dựng các mô hình kiểu mẫu về 

phát triển sản xuất, xây dựng vườn mẫu, đây là nội dung cốt lõi để Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao chất lượng, đi vào chiều 

sâu và bền vững.  

d) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, khởi công sớm các dự 

án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới 

đã được ghi vốn, danh mục đầu tư năm 2020, hạn chế việc khởi công muộn dẫn 

đến chất lượng công trình không bảo đảm. Quan tâm thực hiện việc thanh toán, 

quyết toán các dự án đã hoàn thành năm 2019, rà soát, chủ động xây dựng kế 

hoạch, lộ trình cụ thể để ưu tiên bố trí vốn thanh toán cho các công trình còn nợ 

đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới bảo đảm đúng quy định.  

đ) Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt 

chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn 

mới kiểu mẫu; quan tâm xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh 

- sạch - đẹp gắn với phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân, nhằm 

hình thành các khu dân cư nổi bật về kinh tế, cảnh quan, môi trường để làm hình 
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mẫu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã đã đạt 

chuẩn nông thôn mới.   

Đối với 13 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cần phải xác 

định rõ nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để bảo đảm hoàn thành các 

tiêu chí chưa đạt theo đúng tiến độ đã đề ra. 

Đối với nhóm xã chưa đạt chuẩn, cần tiếp tục quan tâm đến các tiêu chí 

nâng cao thu nhập cho người dân; ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ trực tiếp 

nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư; các công trình có 

thể huy động được sức dân và nguồn lực xã hội khác; khuyến khích thực hiện 

giao công trình phù hợp cho người dân và cộng đồng dân cư trực tiếp thi công, 

đảm bảo phát huy tối đa nội lực của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn 

mới. 

Đối với các xã biên giới, đặc biệt khó khăn, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 7/8/2019 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện đề án hỗ trợ 189 thôn trên địa bàn các xã biên giới, xã đặc 

biệt khó khăn bảo đảm hết năm 2020 toàn tỉnh có 100/189 thôn thuộc các xã 

biên giới đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới theo quy định.  

Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới mà thực hiện sáp nhập đơn vị 

hành chính theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, chủ động rà soát điều chỉnh đề án quy hoạch, xây 

dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu năm 2020-2021 được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. 

e) UBND, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các huyện, 

thành phố chủ động rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 

27/02/2017 của UBND tỉnh để có kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm hoàn 

thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và cả giai 

đoạn 2016-2020.  

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở, ngành tham dự Hội nghị; 

- UBND các huyện, thành phố (giao phổ biến đến xã);  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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