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BÁO CÁO 

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

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

(Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ Mười ba HĐND thành phố khóa XX) 

 

Phần I 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆNNHIỆM VỤ 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

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 

công tác của Ban Chỉ đạo số 09/KH-BCĐ ngày 07/01/2020; Kế hoạch số 

29/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND thành phố về hoàn thành các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Mai Pha năm 2020; Kế hoạch số 

34/KH-UBND ngày 10/02/2020 về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 42/KH-

UBND ngày 14/02/2020 về thực hiện Chương trình OCOP năm 2020; Kế hoạch 

số 33/KH-UBND ngày 06/02/2020 về thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó phân công nhiệm vụ cụ 

thể từng thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố 

thực hiện tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ. Chỉ đạo các xã ban hành nghị quyết 

chuyên đề về xây dựng nông thôn mới và kế hoạch thực hiện trong năm 2020 

(3/3 xã đã ban hành nghị quyết và kế hoạch để thực hiện); kiện toàn Ban Chỉ đạo 

các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố, chỉ đạo các xã kiện toàn Ban Chỉ 

đạo, Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và Ban Phát triển thôn xây 

dựng nông thôn mới.   

Chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí theo Quyết định số 

1980/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 933/QĐ-

UBND ngày 22/5/2018 và Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của 

UBND tỉnh, trong đó chỉ đạo xã Hoàng Đồng tiếp tục duy trì xã nông thôn mới 

nâng cao, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; xã Mai Pha hoàn thành xã nông 

thôn mới nâng cao; xã Quảng Lạc phấn đấu đạt 8 tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao, lựa chọn để xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình hỗ trợ 

sản xuất đã có hiệu qủa để tiếp tục nhân rộng. Tổ chức Đoàn kiểm tra tiến độ 

thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã; tổ chức hội nghị sơ kết quý I và 6 

tháng đầu năm 2020. 
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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, chú trọng và duy trì thường xuyên thông qua hoạt động của các tổ chức hội 

đoàn thể và các hội nghị, cuộc họp thôn. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức lồng 

ghép được 28 cuộc với 1.368 lượt người tham gia, qua đó nhận thức của các 

đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục được nâng lên, tạo sự đồng thuận trong 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.  

b) Công tác đào tạo, tập huấn: Chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng kế 

hoạch đào tạo, tập huấn năm 2020, trong đó tập trung tập huấn cho các xã xây 

dựng “khu dân cư kiểu mẫu”, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, về phát 

triển sản xuất; chỉnh trang sắp xếp hợp lý theo không gian nhà ở; tường rào, hệ 

thống công trình phụ trợ đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, tiện lợi; vệ sinh 

đường làng ngõ xóm gắn với các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức 02 lớp đào tạo nghề nấu ăn 

với 70 học viên tham gia tại xã Mai Pha; 04 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt và 

chăn nuôi với 189 người tham gia.  

c) Công tác kiểm tra, giám sát: Thực hiện chương trình công tác năm 

2020, UBND thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố đã thực hiện lồng 

ghép việc kiểm tra thực tế nhiệm vụ năm 2020 được 04 cuộc tại 3 xã. Qua kiểm 

tra cho thấy chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã được cấp ủy 

chính quyền các xã quan tâm, đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và kế hoạch tổ 

chức thực hiện năm 2020.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

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

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông - Xuân, giao chỉ tiêu kế 

hoạch sản xuất năm 2020 cho các phường, xã; Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây” 

và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao 

thông nông thôn. 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 2019-2020. Chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền cơ 

sở vận động nông dân trồng, chăm sóc cây trồng, rau màu các loại; công tác 

phòng chống dịch bệnh và phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi. 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, cây dược liệu và một số mô hình có hiệu quả kinh tế 

cao; hỗ trợ trồng 100 cây hoa đào cho 01 hộ cận nghèo tại xã Hoàng 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 đã tư 

vấn, hướng dẫn thành lập mới 02 hợp tác xã nông nghiệp. 

Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện 
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Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND 

thành phố đã phân bổ kế hoạch vốn cho các xã, các cơ quan đơn vị tại Quyết 

định số 662/QĐ-UBND ngày 10/4/2020, trong đó có kế hoạch vốn để thực hiện 

các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất; đồng thời chỉ đạo UBND xã triển khai 

các bước theo Hướng dẫn số 04/HD-SNN ngày 24/3/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020; hiện nay có 02/4 mô hình đã hoàn thiện hồ sơ (mô hình 

chăn nuôi lợn của HTX An Hồng, nhân rộng cây hạt dẻ) trình UBND thành phố 

xem xét, phê duyệt; 03/4 mô hình đang hoàn thiện hồ sơ (mô hình trồng trám 

ghép, mô hình trồng trọt chăn nuôi khép kín có sử dụng công nghệ nuôi giun 

quế) đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã khảo sát, hướng dẫn  03 cơ sở sản xuất 

đăng ký và hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện sản phẩm tham gia chương trình. 

2. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn 

a) Giao thông nông thôn: Phong trào làm đường giao thông nông thôn 

theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm tiếp tục được cán bộ và nhân 

dân đồng tình hưởng ứng nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, chặt cây, góp công, 

góp tiền để làm đường giao thông, xã Quảng Lạc đã thi công 02 ngõ dài 610m, 

đang thi công 05 tuyến ngõ dài 1.015m; xã Mai Pha đã phối hợp với phòng 

Quản lý đô thị tổ chức khảo sát, triển khai lắp bổ sung biển báo giao thông đầu 

các trục thôn; đã thực hiện 29 dự án, trong đó có 05 dự án đang thi công, 11 dự 

án đang khảo sát lập dự toán; 09 dự án đang chờ quyết toán; xã Hoàng Đồng đã 

triển khai xây dựng 06 công trình của năm 2019 và 2020: Kè chống sạt lở đường 

thôn Nà Sèn đã hoàn thành; Kè chống sạt lở Chi Mạc - Nà Kéo đạt 95% khối 

lượng; Kè chống sạt lở đường thôn Nà Sèn (năm 2020), đạt 50% khối lượng; Kè 

chống sạt lở, ngầm tràn đường nội thôn Tàng Khảm, đạt 60% khối lượng; Mở 

rộng, nâng cấp đường liên thôn Hoàng Sơn - Thạch Đạn đạt 40% khối lượng; Kè 

chống sạt lở đường thôn Lục Khoang, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

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 2020. Huy động nhân 

dân tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chuồng trại chăn nuôi tạo môi trường 

sạch, đẹp. Kết quả ra quân làm thủy lợi với 1.678 người tham gia, phát dọn 

7.717m mương với diện tích 8.023m2, nạo vét 36,7m3 bùn đất. Kiểm tra các 

công trình thủy lợi; sửa chữa 02 công trình, đã thi công xong 01 công trình; sẵn 

sàng cho công tác thường trực và phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão. 

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 
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2020. Thực hiện chương trình "thắp sáng đường thôn", xã Mai Pha đã phối hợp tổ 

chức khảo sát, lắp đặt đường điện chiếu sáng tại 02 thôn trên địa bàn. 

d) Cơ sở vật chất văn hóa: 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. Hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố về việc đổi đất 

xây dựng nhà văn hóa thôn Khòn Pát, xã Mai Pha; xây dựng tờ trình, báo cáo 

gửi UBND thành phố về việc đồng ý chủ trương giao đất xây dựng Nhà văn hóa 

thôn Khòn Khuyên. Qua rà soát hiện còn 4/12 thôn chưa có sân thể thao và sân 

thể thao chưa đủ điểu kiện (Khòn Phổ, Rọ Phải, Co Măn, Khòn Pát), đã thi công 

xong sân thể thao Khòn Phổ. 

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; Tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 

tuổi; 3/3 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 3/3 xã đạt chuẩn và duy trì đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Chỉ đạo các nhà 

trường tổ chức các cuộc thi, hội thi, tổng kết năm học 2019-2020 và hội nghị 

phụ huynh học sinh. 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. 

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 6.716/7259 đạt 92,51%; Quảng Lạc 4.369/4.595 người đạt 95%; 

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, duy trì hệ thống loa truyền thanh của các 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 tuyên truyền, vận động nhân dân, các hộ gia đình tham gia 

vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm tại các hộ gia đình được 30 lượt/9 

thôn. Xã Hoàng Đồng tiếp tục duy trì công tác vệ sinh môi trường tháng 2 lần 

theo kế hoạch, chăm sóc hàng hoa tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm, chỉnh 

tranh nhà văn hóa thôn. Xã Mai Pha tiếp tục vận động động nhân dân duy trì ra 
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quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi cỏ, quét dọn nhà vườn đảm 

bảo vệ sinh môi trường ít nhất 02 lần/tháng. Các đoàn thể xã tiếp tục phối hợp 

với Nhân dân các thôn tổ chức trồng mới, dặm lại đường hoa, chăm sóc cây 

cảnh, hàng rào xanh tại các  thôn: Trung Cấp, Phai Duốc, Khòn Pát, Bình Cằm, 

Nà Chuông, Pò Mỏ- Pò Đứa (trồng mới 3.500m hoa chiều tím, hoa râm bụt, hoa 

cúc); vận động nhân dân thực hiệc cuộc vận động "5 không, 3 sạch" trong đó tập 

trung vào tiêu chí 3 sạch "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" đảm bảo vệ sinh. 

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 

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 2020 

5.1. Xã Quảng Lạc:  

Rà soát bổ sung phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng theo Hướng dẫn số 43/HD-VPĐP ngày 

09/4/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Phê duyệt 01 mô hình 

hỗ trợ sản xuất trồng Cà gai leo tại xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng, xã Quảng 

Lạc có 8 hộ dân tham gia với quy mô 01ha, tổng kinh phí là 329.808.000 đồng, 

trong đó nhà nước hỗ trợ 155.950.000 đồng, dân đối ứng là 173.858.000 đồng. 

5.2. Xã Mai Pha: 

5.2.1. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu 

Thực hiện theo hướng dẫn số 43/HD-VPĐP ngày 09/4/2020 của Văn 

phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh về xây dựng Khu dân cư kiểu 

mẫu, UBND xã Mai Pha đã triển khai được 3/4 bước trong quy trình xây dựng 

khu dân cư kiểu mẫu, lựa chọn được 07 khu dân cư kiểu mẫu, đang hoàn thiện 

hồ sơ trình UBND thành phố phê duyệt. 

Các khu dân cư được lựa chọn xây dựng mô hình kiểu mẫu đã tổ chức 

họp dân và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các 

nội dung cần triển khai thực hiện về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của người 

dân… thống nhất các nội dung cần triển khai thực hiện trong năm về phương án 

trồng hoa, cây cảnh; mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa; thành lập, trang bị 

trang phục, công cụ hỗ trợ cho tổ an ninh nhân dân; cải tạo hệ thống mương 

thoát nước, nâng cấp đường GTNT… Tiếp tục vận động nhân dân thường xuyên 

vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, xung quanh hộ gia đình, tham gia 

BHYT, phát triển kinh tế hộ gia đình… 
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Tổ chức cuộc làm việc với Ban phát triển 6 thôn (7 khu) để rà soát, phân 

bổ kinh phí được cấp trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn năm 

2020. Đang tiếp tục hoàn thiện phương án xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trình 

UBND thành phố phê duyệt. 

Từ đầu năm đến nay, tổ chức thi công thực hiện được 03 công trình: dự án 

đường thoát nước thôn Khòn Pát với tổng kinh phí đầu tư 925.418.000đ, trong 

đó, nhân dân đóng góp được 92.000.000đ (đã thi công xong); dự án cải tạo nâng 

cấp đường thoát nước thôn Bình Cằm với tổng kinh phí đầu tư 942.108.000đ, 

trong đó, nhân dân đóng góp 94.000.000đ (đang thi công); dự án đường thoát 

nước thôn Co Măn với tổng kinh phí đầu tư 878.386.000đ, trong đó, nhân dân 

đóng góp 87.000.000đ (đang thi công). 

5.2.2. Về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

Qua rà soát đánh giá các tiêu chí theo 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, xã Mai Pha đã có 9/14 tiêu chí đạt, 

tăng 01 tiêu chí so với đầu năm gồm:  

(1) Tiêu chí số 3 - Thủy lợi: 90% 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. Có dự án rau an toàn gắn liền với tiêu thụ sản phẩm tại thôn Bình Cằm 

áp dụng mô hình công nghệ tưới nước phun sương. 

(2) Tiêu chí số 4 - Hệ thống điện: 100% (1878/1878 hộ) được sử dụng 

điện lưới quốc gia, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện; 10/12 thôn, đạt 75% thôn 

có điện chiếu sáng tại các đường giao thông đi qua khu dân cư tập trung. Trong 

năm 2020, đã phối hợp tổ chức khảo sát, lắp đặt đường điện chiếu sáng tại 02 

thôn trên địa bàn(Đã khảo sát 02 tuyến tại thôn Bình Cằm dự kiến hoàn thành 

năm 2020). 

(3) Tiêu chí số 5 - Trường học: 3/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn 

quốc gia;  

(4) Tiêu chí số 7 - Nhà ở và các công trình phụ trợ: 1878/1878 nhà đạt 

chuẩn, đạt 100%; 

(5) Tiêu chí số 8 - Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 

ước đạt 44,8 triệu đồng. 

(6) Tiêu chí số 9 - Hộ nghèo 08 hộ, còn 0,38%; hộ cận nghèo 08 hộ, còn 

0,38%. 

(7) Tiêu chí 10 - Phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất:  Trên 

địa bàn có HTX công nghệ cao Bình Cằm, HTX Nà Chuông, HTX Rọ Phải, 

HTX Pò Đứa sản xuất rau quả an toàn có gắn liền với tiêu thụ sản phẩm; tư vấn, 

hướng dẫn thành lập 02 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp (01 HTX trồng trọt và 

chăn nuôi, 01 hợp tác xã bánh truyền thống và tham gia thực hiện chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP)). 
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(8) Tiêu chí số 11 - Văn hóa, Giáo dục, Y tế:  

Tiếp tục tổ chức các lớp đạo tào nghề, tăng tỷ lệ lao động có việc làm qua 

đào tạo. 

Về Y tế: Tiếp tục duy trì tiêu chí quốc gia về y tế xã; vận động nhân dân 

dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,51%, tăng 4% so với đầu năm 2020. 

(9) Tiêu chí 13 - Khu dân cư kiểu mẫu: Tiếp tục duy trì, củng cố các khu 

dân cư kiểu mẫu thôn Trung Cấp, Phai Duốc. Triển khai xây dựng khu dân cư 

kiểu mẫu trong năm 2020 tại thôn Rọ Phải, Khòn Phổ, Khòn Pát, Mai Thành, 

Bình Cằm, Co Măn. 

5.2.3. Kết quả thực hiện các tiêu chí chưa đạt 

(1) Tiêu chí 1 - Đường giao thông:  

UBND xã đã phối hợp với phòng Quản lý đô thị tổ chức khảo sát và đang 

triển khai lắp đặt bổ sung biển báo giao thông đầu các trục thôn. 

(2) Tiêu chí 2 - Nhà văn hóa, khu thể thao: 

Chỉ đạo việc rà soát thiết chế nhà văn hóa các thôn, đề xuất bổ sung các 

trang thiết bị nhà văn hóa để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của Nhân dân. Đã rà 

soát theo Hướng dẫn số 95/HD-SVHTTDL, ngày 07/11/2019 về Thực hiện tiêu 

chí “Nhà văn hóa, Khu thể thao” và tiêu chí “Văn hóa” trong Bộ tiêu chí xây 

dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện rà soát sân thể thao các thôn và tham mưu các giải 

pháp đối với các thôn không có sân thể thao hoặc sân thể thao chưa đủ diện tích. 

Qua rà soát hiện còn 4/12 thôn chưa có sân thể thao và sân thể thao chưa đủ điểu 

kiện (Khòn Phổ, Rọ Phải, Co Măn, Khòn Pát), đã thi công xong sân thể thao 

Khòn Phổ và Tờ trình xin chủ trương tỉnh đối với các khu đất để xây dựng sân 

thể thao và đổi đất xây nhà văn hóa.  

(3) Tiêu chí số 6- Truyền thông:  

Thực hiện rà soát, bổ sung trang thiết bị Đài truyền thành xã và cải tạo hệ 

thống loa truyền thanh của thôn; hiện nay 08/12 thôn hệ thống loa đều hoạt động 

tốt; tiếp tục cải tạo hệ thống loa của  04/12 không bắt được sóng tự động; Bổ 

sung thêm các cụm loa đảm bảo phát huy công năng; thời lượng phát sóng trung 

bình 120 phút/ngày và tiếp tục duy trì trang tin điện tử thành phần của xã trên 

cổng thông tin thành phố.  

(4) Tiêu chí 12- Vệ sinh môi trường:  

Tiếp tục vận động động nhân dân duy trì ra quân vệ sinh đường làng ngõ 

xóm, phát quang bụi cỏ, quét dọn nhà vườn đảm bảo vệ sinh môi trường ít nhất 

02 lần/tháng. 

Các đoàn thể xã tiếp tục phối hợp với Nhân dân các thôn tổ chức trồng 

mới, dặm lại đường hoa, chăm sóc cây cảnh, hàng rào xanh tại các  thôn: Trung 

Cấp, Phai Duốc, Khòn Pát, Bình Cằm, Nà Chuông, Pò Mỏ- Pò Đứa (trồng mới 
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được khoảng 3.500m hoa chiều tím, hoa râm bụt, hoa cúc); vận động nhân dân 

thực hiệc cuộc vận động "5 không, 3 sạch" trong đó tập trung vào tiêu chí 3 sạch 

"Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ" đảm bảo vệ sinh. 

(5) Tiêu chí 14: Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội:  

Phấn đấu duy trì Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh, chính quyền hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 

5.3 Xã Hoàng Đồng: 

- Công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu: Tổ chức rà soát, lấy ý kiến 

cộng đồng dân cư, đang hoàn thiện phương án xây dựng khu dân cư Cụm 5, 

thôn Hoàng Thượng và Cụm 6 thôn, thôn Hoàng Tân trình UBND thành phố 

phê duyệt.  

- Công tác xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu: Quyết định số 622/QĐ-

UBND ngày 10/4/2020 của UBND TP Lạng Sơn phân bổ kế hoạch vốn sự 

nghiệp (NSTW) cho xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là 1.500 triệu đồng, 

UBND xã dự kiến xây dựng Nhà văn hóa và sân thể thao thôn Hoàng Thanh, 

rãnh thoát nước thôn chi mạc. Hiện nay đang thực hiện lập dự toán trình phòng 

Quản lý đô thị thẩm định, dự kiến tổ chức thi công trong tháng 7 năm 2020 

6. Công tác huy động nguồn lực 

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình: 33.505 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách nhà nước: 9.585 triệu đồng. 

- Nhân dân đóng góp: 1.723 triệu đồng. 

- Vốn tín dụng: 22.197 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; các xã tiếp tục giữ vững và củng các tiêu chí xã nông thôn 

mới, xã nông thôn mới nâng cao. 

2. Một số hạn chế và nguyên nhân: 

2.1. Hạn chế: 
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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. 

Công tác xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập 

cho người dân triển khai còn chậm. 

2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

Nguyên nhân khách quan 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ triển khai các chương 

trình, dự án gặp nhiều khó khăn do phải giãn cách xã hội. 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. 

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 hộ dân vẫn còn trông chờ 

từ hỗ trợ của 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. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

I. MỤC TIÊU 

Tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của các xã;  

nhân rộng các mô hình có hiệu quả theo quyết định phê duyệt; hoàn thiện 05 khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu xã Mai Pha là xã nông thôn mới nâng cao vào 

cuối năm 2020; hoàn thành 02 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. 

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 
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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. 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 trong thực hiện và hưởng thụ 

4. Tiếp tục tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất 

nông nghiệp, thực hiện tốt chương trình khuyến nông, hỗ trợ thành lập các hình 

thức tổ chức sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác..) hoạt động có hiệu quả. 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. 

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 

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. 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 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

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 
Q. CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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BIỂU RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO XÃ MAI PHA 

(Kèm theo Báo cáo số: 568/BC-UBND ngày  07/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn) 

 

Số 

TT 
Tiêu chí Đã đạt 

Phấn 

đấu 

2020 

Đánh giá các tiêu chí đã đạt; Chưa đạt 
- Chỉ tiêu phấn đấu; 

- Thời gian hoàn thành 

01 
Tiêu chí số 3:  

Thủy lợi 

 

x  

90% 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. Có dự án rau an toàn gắn liền với tiêu 

thụ sản phẩm tại thôn Bình Cằm áp dụng mô hình công 

nghệ tưới nước phun sương. 

Tiếp tục duy trì và nâng cao 

02 

Tiêu chí số 4: 

Hệ thống điện 

 

X  

Hệ thống điện: 100% hộ (1,878/1,878 hộ) được sử dụng 

điện lưới quốc gia, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện; 

10/12 thôn, đạt 75% thôn có điện chiếu sáng tại các 

đường giao thông đi qua khu dân cư tập trung. Trong năm 

2020, đã khảo sát, lắp đặt đường điện chiếu sáng tại 02 

thôn, hoàn thành năm 2020). 

Tiếp tục duy trì và nâng cao 

03 Tiêu chí số 5: 

Trường học 
X  3/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia; Tiếp tục duy trì 

04 Tiêu chí số 7: 
Nhà ở và công trình phụ 

trợ 
X  

Nhà ở và các công trình phụ trợ: 1.878/1.878 nhà đạt 

chuẩn, đạt 100%; 
Tiếp tục duy trì và nâng cao 

05 
Tiêu chí số 8: 

Thu nhập 
X  

Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước 

đạt 44,8 triệu đồng. 
Tiếp tục duy trì và nâng cao 

06 
Tiêu chí số 9: 

Hộ nghèo 
X  

Hộ nghèo: 08 hộ, tỷ lệ còn 0,38%; hộ cận nghèo 08 hộ, tỷ 

lệ còn 0,42%. 

Tiếp tục triển khai các giải pháp 

giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo kế hoạch 

07 
Tiêu chí số 10: 

Phát triển sản xuất và mô 

hình tổ chức sản xuất 
X  

Trên địa bàn có HTX công nghệ cao Bình Cằm, HTX Nà 

Chuông, HTX Rọ Phải, HTX Pò Đứa sản xuất rau quả an 

toàn có gắn liền với tiêu thụ sản phẩm. Tư vấn, hướng 

dẫn thành lập 02 HTX (01 hợp tác xã trồng trọt và chăn 

Tiếp tục duy trì và nâng cao 
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Số 

TT 
Tiêu chí Đã đạt 

Phấn 

đấu 

2020 

Đánh giá các tiêu chí đã đạt; Chưa đạt 
- Chỉ tiêu phấn đấu; 

- Thời gian hoàn thành 

nuôi; 01 hợp tác xã bánh truyền thống 

08 

- Tiêu chí số 11: 

Văn hóa, Giáo dục, Y tế 
X  

Tổ chức 02 lớp đạo tào nghề. 

Về Y tế: Tiếp tục duy trì tiêu chí quốc gia về y tế xã; tăng 

cường công tác tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm 

y tế,  tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92,51%. 

 

Tiếp tục duy trì và nâng cao 

09 

Tiêu chí số 13: 

Khu dân cư kiểu mẫu 
  

Đã hoàn thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn 

Trung Cấp, Phai Duốc. Tiếp tục triển khai xây dựng các 

khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2020 tại thôn Rọ Phải, 

Khòn Phổ, Khòn Pát, Mai Thành, Bình Cằm, Co Măn. 

Hoàn thành khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu thôn Rọ Phải, Co 

Măn, Mai Thành.  

10 

Tiêu chí số 1: 

Đường Giao thông 
 X Chưa đạt 

Hoàn thành cắm biển báo giao 

thông đầu các trục thôn và tiếp tục 

vận động nhân dân làm đường 

ngõ xóm, rãnh thoát nước. 

11 Tiêu chí số 2: 

Nhà văn hóa, khu thể 

thao 

 X Chưa đạt 
Rà soát bổ sung thiết chế, sân thể 

thao các thôn đạt chuẩn 

12 

Tiêu chí số 6: 

Truyền thông 
 x Chưa đạt 

Rà soát, bổ sung trang thiết bị Đài 

truyền thành xã và cải tạo hệ 

thống loa truyền thanh của thôn; 

duy trì thời lượng phát sóng trung 

bình 120 phút/ngày và trang tin 

điện tử thành phần của xã trên 

cổng thông tin thành phố. 

13 Tiêu chí số 12:  X Chưa đạt Tiếp tục vận động động nhân dân 
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Số 

TT 
Tiêu chí Đã đạt 

Phấn 

đấu 

2020 

Đánh giá các tiêu chí đã đạt; Chưa đạt 
- Chỉ tiêu phấn đấu; 

- Thời gian hoàn thành 

Vệ sinh môi trường duy trì ra quân vệ sinh đường làng 

ngõ xóm ít nhất 02 lần/tháng. 

Các đoàn thể xã tiếp tục phối hợp 

với Nhân dân các thôn tổ chức 

trồng mới, dặm lại đường hoa, 

chăm sóc cây cảnh, hàng rào xanh 

tại các  thôn; vận động nhân dân 

thực hiệc cuộc vận động "5 

không, 3 sạch" trong đó tập trung 

vào tiêu chí 3 sạch "Sạch nhà, 

sạch bếp, sạch ngõ" đảm bảo vệ 

sinh. 

14 

Tiêu chí số 14: 

Hệ thống chính trị và an 

ninh trật tự xã hội 

 X Chưa đạt 

Phấn đấu duy trì Đảng bộ xã đạt 

trong sạch vững mạnh, chính 

quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, xã đạt chuẩn an toàn về an 

ninh trật tự. 
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