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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 
trực tuyến Sơ kết đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu 

năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 
 

Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết đánh giá 
tình hình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2019. Dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh có đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, 
ngành, cơ quan: 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, 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 HĐND tỉnh, Văn phòng Điều 
phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. 

Tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí lãnh đạo UBND, lãnh đạo các 
phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội liên quan. Điểm cầu cấp xã có lãnh đạo 
Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các tổ chức chính trị - xã hội, công chức, cấp xã có 
liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới; 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 
đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, cơ quan 
tỉnh, các huyện, xã tham dự Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay đã được triển khai thực 
hiện được 10 năm, cấp ủy chính quyền và người dân trên địa bàn cơ bản đã nhận 
thức được mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đề ra, qua 10 năm thực hiện 
Chương trình trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn 
có nhiều đổi thay. Phát huy kết quả đã được được, kế thừa kinh nghiệm những 
năm trước, trong 6 tháng đầu năm 2019 Chương trình xây dựng nông thôn mới 
tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh 
nghiệp và toàn thể nhân dân nên đã đạt được các kết quả hết sức tích cực và quan 
trọng, cụ thể: 
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a) Số tiêu chí bình quân/xã đạt 10,24 tiêu chí/xã tăng 0,2 tiêu chí/xã so cuối 
năm 2018; 12 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 bình quân đạt 11,75 tiêu chí/xã (05 
xã đạt 13 tiêu chí, 02 xã đạt 12 tiêu chí, 03 xã đạt 11 tiêu chí, 01 xã đạt 10 tiêu chí, 
01 xã đạt 9 tiêu chí); một số xã, huyện đã rất tích cực, năng động trong xây dựng 
các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huy động hỗ trợ cộng đồng xây 
dựng thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế... Trong 6 tháng huy động được 26,5 tỷ đồng 
từ cộng đồng dân cư, 12,9 tỷ đồng từ doanh nghiệp để hỗ trợ đầu tư xây dựng 
nông thôn mới, qua đó thấy công tác tuyên truyền, vận động có chuyển biến mang 
lại hiệu quả thiết thực. 

b) Công tác chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện có sự chủ động, tích cực;  
các cơ quan, ban ngành tỉnh, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tham mưu 
xây dựng cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông mới 
trên địa bàn. UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019-2020 tại Quyết định số 1271/QĐ-
UBND ngày 16/7/2019; Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt 
chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 – 2020 tại Quyết 
định số 738/QĐ-UBND ngày 19/4/2019; đang xem xét ban hành quy định về trình 
tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã 
nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020; quyết định phân bổ nguồn vốn 
Chương trình cho các huyện, thành phố năm 2019 sớm hơn các năm trước... Công 
tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, sâu sát, các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh, Sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã 
đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị được phụ trách, có ý kiến chỉ 
đạo cụ thể các nội dung cần tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay ở 
cơ sở. 

c) Nhận thức của cán bộ Đảng viên, người dân có sự chuyển biến rõ nét 
hơn, nhiều cán bộ, đảng viên đã đi đầu gương mẫu trong triển khai thực hiện 
Chương trình tại địa phương. Người dân đã thấy rõ vai trò là chủ thể trong xây 
dựng nông thôn mới, người hưởng lợi từ xây dựng nông thôn mới là chính mình 
do đó đã tự đầu tư chỉnh trang, vệ sinh nhà cửa, cải tạo vườn nhà, thay đổi thói 
quen, tư duy sản xuất góp phần tích cực thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông 
thôn mới của địa phương. 

d) Xây dựng nông thôn mới đã dần đi vào thực chất hơn, việc xét, đánh giá, 
chấm các tiêu chí thực chất, cương quyết chỉ đánh giá đạt khi đảm bảo các quy 
định, không có việc châm trước, nợ tiêu chí khi công nhận xã đạt chuẩn; tỉnh, 
huyện, xã đã quan tâm dành nguồn lực cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc 
làm, tăng thu nhập cho người dân; các mô hình phát triển sản xuất được đầu tư có 
trọng tâm, tập trung hơn, giảm bớt sự dàn trải, do đó nguồn vốn phát huy hiệu quả; 
nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng, mang lại thu nhập 
bền vững cho người dân. Nhiều khu dân cư kiểu mẫu được hình thành, tạo chuyển 
biến rõ nét bộ mặt nông thôn. Xây dựng nông thôn mới nâng cao đã có sự quan 
tâm chỉ đạo. 
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đ) Vai trò của Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức hội, hiệp 
hội thể hiện rõ nét hơn, thu hút được các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia 
phong trào xây dựng nông thôn mới với các công việc cụ thể; công tác giám sát, 
phản biện xã hội được phát huy, mang lại hiệu ứng tích cực như: Mặt trận Tổ quốc 
thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, Liên 
đoàn Lao động giám sát về quy chế dân chủ ở cơ sở, Hội Nông dân giám sát quản 
lý vật tư nông nghiệp, phân bón, giống... 

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện 
Chương trình xây dựng nông trên địa bàn còn có một số hạn chế đó là: (1) Công 
tác chỉ đạo điều hành ở một số địa phương, cơ sở còn chưa sâu sát, chưa cụ thể, 
chung chung, lúng túng trong lựa chọn hướng đi, lựa chọn cây trồng, vật nuôi chủ 
lực, xây dựng mô hình phát triển sản xuất, kể cả ở các xã điểm; tiến độ thực hiện 
Chương trình vẫn còn chậm so với yêu cầu, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản, 
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (các mô hình phát triển sản xuất do các xã làm chủ 
đầu tư hiện mới đang trong quá thẩm định phê duyệt chưa triển khai thực hiện), 
một số huyện còn chậm trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng như: 
Hữu Lũng, Bình Gia, Cao Lộc, Tràng Định, Lộc Bình (đến ngày 25/7/2019 cả tỉnh 
còn 10 công trình nông thôn mới chưa thực hiện khởi công)... cần nghiêm túc rút 
kinh nghiệm và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng. (2) Một bộ 
phận cán bộ đảng viên, người dân nhận thức chưa đầy đủ, chưa thực sự tiên 
phong, gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới tại thôn, xã; còn có tư 
tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước. (3) Việc triển khai xây 
dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu chưa 
được quan tâm chỉ đạo cụ thể, đúng mức (ngoài 02 xã điểm do tỉnh lựa chọn chỉ 
đạo), nhiều xã đã đạt chuẩn nông thôn mới chưa xây dựng kế hoạch để thực hiện 
nâng cao tiêu chí theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; tiến độ xây dựng các 
khu dân cư kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới chủ yếu vẫn đang 
trong giai đoạn lập phương án và phê duyệt dự toán, chưa đi vào triển khai thực 
hiện. (4) Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí 
thuộc về trách nhiệm của cộng đồng dân cư và người dân chưa thực sự hiệu quả, 
chưa có sự đổi mới; việc huy động hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp 
và cộng đồng dân cư  trên địa bàn còn ở mức thấp. 

3. Để khắc phục những hạn chế chỉ ra trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu đến 
hết năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã giao là: Có 12 xã về đích nông thôn mới, 05 xã 
điểm đặc biệt khó khăn sẽ đạt bình quân 14 tiêu chí/xã, 20 xã biên giới đạt bình 
quân 9,5-10 tiêu chí/xã, 02 xã (Hoàng Đồng và Chi Lăng) đạt nông thôn mới nâng 
cao, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng được ít nhất 01 Khu dân cư kiểu 
mẫu... UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành 
phố tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

a) Đối với 02 huyện Chi Lăng, Cao Lộc chưa thực hiện việc kiện toàn Ban 
chỉ đạo:Yêu cầu trước ngày 31/7/2019 phải thực hiện kiện toàn, phân công nhiệm 
vụ từng thành viên để tổ chức thực hiện. Các huyện, xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo 



4 
 

cần duy trì rà soát bộ máy thường xuyên để bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu 
quả; sau kiện toàn phải có sự phân công rõ nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, tiêu chí 
phụ trách để đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện. 

b) Các Sở, ngành tỉnh, huyện, xã rà soát kỹ kết quả đã đạt được, những nội 
dung chưa đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ rõ cụ thể tiêu chí nào, chỉ tiêu nào 
chưa đạt; tiêu chí, chỉ tiêu nào đã đạt cần duy trì và nâng cao từ đó xây dựng kế 
hoạch, lộ trình thực hiện hết sức cụ thể, rõ người làm, thời gian hoàn thành để tổ 
chức thực hiện toàn diện (không chỉ quan tâm đối với xã điểm mà triển khai thực 
hiện ở tất cả các xã) với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu đến hết năm 
2019 hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết 
Hội đồng nhân dân đã giao. 

c) Đối với 12 xã phấn đấu về đích 2019, cấp ủy chính quyền cần tập trung 
cao độ, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn, khơi dậy khí thế mới, quyết tâm mới 
thi đua phấn đấu đưa địa phương mình, xã mình về đích năm 2019. Giao Sở Nội 
vụ trước ngày 10/8/2019 tham mưu UBND tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm 
trong toàn tỉnh để chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn 
Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh, trong đó có nội dung thi đua phấn đấu đưa 12 
xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.  

d) Các đơn vị khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương 
trình, dự án đã được ghi vốn, nhất là các dự án, mô hình về phát triển sản xuất, xây 
dựng cơ bản bảo đảm các công trình hoàn thành trước tháng 11/2019 để phục vụ 
việc thẩm định, chấm đạt các tiêu chí, kiên quyết không cho nợ các tiêu chí xây 
dựng cơ bản; tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thanh tra nhân dân về chất 
lượng công trình; quan tâm công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình đã được đầu 
tư xây dựng để phát huy hiệu quả. 

đ) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy tính tiên phong 
gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới tại thôn, xã nhất là các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của cộng đồng 
như: vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất; 
chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, có sức lan tỏa, nhân rộng; 
quan tâm củng cố, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xác, nâng cao chất lượng hoạt 
động của kinh tế tập thể.  

e) Quan tâm chỉ đạo khắc phục hậu quả thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu 
Phi gây ra; đẩy mạnh phát triển đàn gia cầm, gia súc lớn (trâu, bò, dê...), thủy sản 
để bù đắp sản lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra, ổn định 
đời sống, tăng thu nhập cho người dân. Về kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh đã báo cáo đề nghị Chính phủ hỗ trợ, tuy 
nhiên hiện nay Trung ương chưa bố trí được do bệnh dịch gây thiệt hại quá lớn. 
Trước mắt UBND tỉnh sẽ bố trí một phần kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách 
tỉnh để hỗ trợ cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách. Thời gian tới khi Trung 
ương cấp bổ sung kinh phí, UBND tỉnh sẽ phân bổ cho các huyện để hỗ trợ đến 
các đối tượng bảo đảm đúng quy định.  
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f) Về công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trong xây 
dựng nông thôn mới hàng năm thường tiến hành chậm. Hiện nay các nguồn vốn để 
đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (kể cả các xã được lựa chọn điểm, không 
phải điểm) đã được ghi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-
2020, các huyện căn cứ Kế hoạch chủ động hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 
trước tháng 10 của năm trước năm Kế hoạch, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
thông qua để triển khai ngay khi bước sang năm mới. 

g) Về việc hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, UBND tỉnh bố 
trí ứng trước 30 tỷ đồng để tiếp tục triển khai làm đường giao thông nông thôn 
phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2019, trong đó sẽ 
dành 15 tỷ đồng hỗ trợ các xã thiếu xi măng làm đường ngõ, xóm (chỉ bổ sung cho 
các huyện đã chi tối thiểu 30% nguồn ngân sách được phân bổ cho làm đường 
giao nông thôn, nay còn thiếu); 15 tỷ đồng bố trí cho Sở Giao thông vận tải thực 
hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020. Giao Sở Tài 
chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cân đối bố trí vốn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành, cơ quan thành viên  
  Ban Chỉ đạo các CT MTQG tỉnh; 
- Văn phòng Điều phối CTXDNTM tỉnh; 
- TT. Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 
- UBND các xã (giao UBND huyện phổ biến); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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