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Phần I
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 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 số
09/KH-BCĐ ngày 07/01/2020 về chương trình công tác năm 2020; UBND thành
phố ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 31/01/2020 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 năm 2020; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày
14/02/2020 về thực hiện Chương trình OCOP năm 2020; Kế hoạch số 33/KHUBND 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/QĐUBND 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 quả để tiếp tục nhân rộng.
2. Công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra thực hiện Chương trình
a) Công tác tuyên truyền: Công tác tuyên truyền, vâ ̣n đô ̣ng đươ ̣c quan
tâm, chú trọng và duy trì thường xuyên thông qua hoa ̣t đô ̣ng của các tổ chức hô ̣i
đoàn thể và các hô ̣i nghi,̣ cuô ̣c ho ̣p thôn. Trong năm đã tổ chức lồng ghép được

59 cuộc với 6.650 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, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu 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 nông thôn mới kiểu mẫu; chính sách
đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và Chương
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản
lý xã, Ban phát triển thôn và nhân dân.
c) Công tác kiểm tra, giám sát: UBND thành phố, Thường trực Ban Chỉ
đạo thành phố đã thực hiện 09 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
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, 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 cây trồng, 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 sản xuất
năm 2020. 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. 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. Chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, chính quyền cơ sở tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 05 hợp
tác xã nông nghiệp. 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.
1.2. Công tác chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản xuất, Chương trình mỗi xã
một sản phẩm, triển khai Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019
Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 và Quyết định
số 633/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn của UBND tỉnh
về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 và phân bổ và giao bổ sung dự toán
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ngân sách nhà nước năm 2020 cho các huyện, thành phố và Công ty TNHH
MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn kinh phí đất trồng lúa năm 2020,
UBND thành phố đã phân bổ kế hoạch vốn cho các xã, các cơ quan đơn vị, chỉ
đạo phòng chuyên môn, UBND xã triển khai thực hiện theo hướng dẫn của sở
ngành. Trong năm đã phê duyệt 8 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, với kinh
phí thực hiện 14.639,4 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn Chương trình mục tiêu
quốc gia 4.711,4 triệu đồng; kinh phí đất trồng lúa 235,3 triệu đồng; nhân dâ,
hợp tác xã đối ứng 9.692,7 triệu đồng, cụ thể như sau:
- Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm của HTX sản xuất và dịch vụ nông
nghiệp An Hồng: Quy mô dự án 500 con lợn thịt, kinh phí thực hiện 3.328,8
triệu đồng, trong đó kinh phí Nhà nước hỗ trợ 2.000 triệu đồng, Hợp tác xã đối
ứng 1.328,8 triệu đồng. Hiện mô hình đã được triển khai chăn nuôi lợn có hiệu
quả. Là mô hình điểm chăn nuôi lợn tập trung, đảm bảo các quy trình về ăn toàn
vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất
và đưa đặc sản sạch của quê hương tiêu thụ ở trong và ngoài tỉnh; Nhân rộng mô
hình và tạo cơ hội việc làm cho người lao động tại địa phương; Đảm bảo thu
nhập ổn định cho người lao động trong HTX ở mức khá so với mặt bằng chung,
thu lãi ước đạt trên 500 triệu đồng.
- Mô hình trồng cây Cà gai leo: Quy mô 01 ha tại xóm Pác Cáp thôn
Quảng Hồng, 08 hộ tham gia, kinh phí thực hiện 329,8 triệu đồng, trong đó Nhà
nước hỗ trợ 155,9 triệu đồng, nhân dân đóng góp 173,9 triệu đồng. Mô hình sinh
trưởng, phát triển tốt, tuy nhiên công tác liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa nông
dân và doanh nghiệp chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình.
- Mô hình trồng Cát sâm tại thôn Quảng Hồng, quy mô 3,01 ha, 04 hộ
tham gia, kinh phí thực hiện 675,5 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 211,4
triệu đồng, nhân dân đối ứng 464,1 triệu đồng. Bước đầu cây đã ra hoa kết quả,
tiếp tục trồng và thu hoạch trong 5 năm tới.
- Mô hình trồng Dẻ ghép: Diện tích 22,01 ha, 29 hộ tham gia trồng cây
Dẻ; kinh phí dự án 4.443,4 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 1.000 triệu
đồng, nhân dân đối ứng 3.443,4 triệu đồng. Các hộ gia đình đã triển khai trồng
cây, qua kiểm tra tỷ lệ cây sống đạt 70%, do thời điểm trồng cây gặp thời tiết
khắc nghiệt nắng hạn kéo dài.
- Mô hình chăn nuôi, trồng trọt khép kín có sử dụng công nghệ nuôi giun
quế tại HTX An Sơn: Quy mô dự án nuôi 50 con bò, nuôi giun quế 100m2, trồng
cỏ voi 1 ha; kinh phí thực hiện dự án 1.982 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ
600 triệu đồng, Hợp tác xã đối ứng 1.382 triệu đồng. Hiện nay đang thực hiện
dự án.
- Mô hình chăn nuôi lợn nông hộ kiểu mẫu tại xóm Pác Cáp, thôn Quảng
Hồng, quy mô 80 con lợn thịt; kinh phí 977 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ
188,2 triệu đồng, nhân dân đối ứng 788,8 triệu đồng. Hiệu quả chăn nuôi tốt, đạt
yêu cầu đề ra.
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- Mô hình trồng cây trám ghép tại thôn Quảng trung III: Quy mô 18 ha,
14 hộ gia đình và 01 hợp tác xã tham gia, kinh phí thực hiện 2.518,2 triệu đồng,
trong đó Nhà nước hỗ trợ 555,8 triệu đồng, hợp tác xã và nhân dân đối ứng
1.962,4 triệu đồng. Hiện nay đang triển khai thực hiện, các hộ gia đình đã cuốc
hố, chuẩn bị các điều kiện và trồng cuối tháng 12/2020.
- Mô hình trồng lúa Bao thai theo tiêu chuẩn VietGAP: Quy mô 12,5ha,
71 hộ tham gia; kinh phí thực hiện 384,5 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ
235,3 triệu đồng, Nhân dân đối ứng 149,2 triệu đồng. Mô hình đã được cấp
chứng nhận sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, năng suất đạt 5,12 tấn/ha, đạt
hiệu quả mô hình đề ra.
Ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 14/02/2020 về thực hiện
Chương trình OCOP năm 2020, đã hỗ trợ 02 hợp tác xã và 01 hộ kinh doanh
tham gia; kinh phí thực hiện 934,5 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 592,9
triệu đồng, Hợp tác xã và hộ kinh doanh đối ứng 341,6 triệu đồng. Sản phẩm
(OCOP) đã được hội đồng OCOP cấp tỉnh đánh giá phân hạng sản phẩm mật
ong Ngũ gia bì đạt 4 sao và vịt quay Hồng Xiêm đạt 3 sao; sản phẩm Rau trình
trong tháng 12/2020 đề nghị công nhận đạt 3 sao.
Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã tuyên truyền,
phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019
về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2020-2025. Kết quả: Hỗ trợ thành lập mới 03 hợp tác xã nông nghiệp, với 30 thành
viên, với số vốn điều lệ 1.809 triệu đồng; Tiếp nhận và giải quyết 01 hồ sơ của
doanh nghiệp tổ chức gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn
thành phố trình Sở Công Thương thẩm định; trình Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn 02 hồ sơ đề nghị hỗ trợ đưa trí thức trẻ về làm việc tại 02 hợp tác xã;
Hướng dẫn 01 hộ đầu tư chăn nuôi gia cầm thương phẩm với quy mô 5.000 con
hoàn thiện dự án tại thôn Quảng Liên III, xã Quảng Lạc.
2. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn
a) Giao thông nông thôn: Chỉ đạo triển khai làm xong 14 đường ngõ
xóm, dài 2.291m tại 3 xã theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; 02
công trình thoát nước đường thôn Co Măn, Khòn Pát xã Mai Pha; bổ sung 45
biển báo giao thông tại các đường thôn xã Mai Pha; thi công xong 05 công trình
kè chống sạt lở tại các đường thôn Nà Sèn, Chi Mạc, Lục Khoang xã Hoàng
Đồng và đường thôn Trung Cấp-Nà Chuông, xã Mai Pha.
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. Tổ chức ra quân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường đầu xuân 2020. 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 02 công trình; thực hiện tốt công tác
phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
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c) Điện nông thôn: Chỉ đạo lắp đặt 03 đường điện chiếu sáng tại các thôn
Hoàng thủy - Hoàng Đồng, Bình Cằm - Mai Pha, Quảng Hồng - Quảng Lạc.
d) Cơ sở vật chất văn hóa: Bổ sung thiết chế văn hóa các thôn Khòn Pát,
Rọ Phải, Mai Thành, Tân Lập, Co Măn; sửa chữa xong Nhà văn hóa thôn Co
Măn và sân thể thao thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha.
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. Tổ chức 06 lớp đào
tạo nghề cho lao động nông thôn tại 3 xã với 210 người tham gia (nghề phi nông
nghiệp 03 lớp, 105 người; nghề nông nghiệp 03 lớp, 105 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 6.716/7259 đạt 92,51%; Quảng Lạc 4.369/4.595 người đạt 95%;
Hoàng Đồng 10.608/11.012 người đạt 96,33%.
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; 37/37 thôn
của 3 xã đạt thôn văn hóa năm 2020.
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. Hoàn thành hệ cấp nước sinh
hoạt thôn Bình Cằm; 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 3.500m hoa chiều tím, hoa râm bụt, hoa cúc).
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
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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 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. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
- Khu dân cư kiểu mẫu xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc:
Đã xây dựng cổng thôn, đường điện thắp sáng đường thôn, sân thể thao, thành
lập câu lạc bộ và luyện tập văn nghệ, thể thao, trồng hàng rào cảnh quan, xây
bồn trồng hoa nhà văn hóa, thành lập tổ an ninh tự quản, cải tạo các ngõ đường,
rãnh thoát nước. Phê duyệt 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/HDVPĐP ngày 09/4/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Qua rà
soát, đối chiếu với Quyết định 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND
tỉnh, xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
theo kế hoạch đề ra.
- Khu dân cư kiểu mẫu thôn Rọ Phải, xã Mai Pha: Phê duyệt bổ sung
phương án xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Qua rà soát, đối chiếu với Quyết định
1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh, Khu dân cư kiểu mẫu thôn
Rọ Phải đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.
- Khu dân cư kiểu mẫu thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha: Phê duyệt bổ sung
phương án xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Qua rà soát, đối chiếu với Quyết định
1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh, Khu dân cư kiểu mẫu thôn
Khòn Phổ đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.
- Khu dân cư kiểu mẫu thôn Khòn Pát, xã Mai Pha: Phê duyệt bổ sung
phương án xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Qua rà soát, đối chiếu với Quyết định
1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh, Khu dân cư kiểu mẫu thôn
Khòn Pát chưa đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nguyên nhân do sân thể
thao thôn chưa đạt chuẩn.
- Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Cụm 5 thôn Hoàng Thượng và Cụm
6 thôn Hoàng Tân - xã Hoàng Đồng: Đang triển khai thực hiện, phấn đấu hết
năm 2020 đạt tiêu chí theo Quyết định 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của
UBND tỉnh.
5.2. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
- Xã Mai Pha: 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 Mai
Pha đạt 14/14 tiêu chí, đã trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã Mai Pha đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.
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- Xã Quảng Lạc: Qua rà soát, 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 Quảng Lạc đạt
8/14 tiêu chí (tiêu chí số 5-trường học, tiêu chí số 9-hộ nghèo, tiêu chí số 10phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 11-văn hóa, giáo
dục, y tế tiêu chí số 6- truyền thông; tiêu chí số 7-nhà ở và công trình phụ trợ,
tiêu chí số 14- hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội), tăng 3 tiêu chí so với
cùng kỳ năm 2019 (tiêu chí số 6, tiêu chí số 7, tiêu chí số 14)
6. Công tác huy động nguồn lực
Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình: 62.206,8 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách nhà nước: 19.117 triệu đồng.
- Nhân dân đóng góp: 11.133,8 triệu đồng.
- Vốn tín dụng: 31.956 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.
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 và sự đóng góp của nhân
dân 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. 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. 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. xã Hoàng Đồng
tiếp tục giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Mai Pha đạt 14/14 tiêu
chí t xã nông thôn mới nâng cao; xã Quảng Lạc đạt 8/14 tiêu chí xã nông thôn
mới nâng cao; hoàn thành 05 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
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
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xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư
xây dựng cơ bản 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 so với kế hoạch; việc xây dựng chuỗi liên kết
từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế.
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 NĂM 2021
I. MỤC TIÊU
Tiếp tục chỉ đạo duy trì và củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
nâng cao xã Hoàng Đồng, Mai Pha, phấn đấu xã Quảng Lạc đạt 11/14 tiêu chí
nông thôn mới nâng cao; xã Mai Pha, xã Hoàng Đồng đạt 01 tiêu chí xã nông
thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành 02 thôn kiểu mẫu, 06 khu dân cư kiểu mẫu (trong
đó: Mai Pha 03 khu, Hoàng Đồng 02 khu, Quảng Lạc 01 khu); nhân rộng các mô
hình phát triển sản xuất có hiệu quả; hoàn thành 02 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3
sao trở lên.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, 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.
Kịp thời kiện toàn bộ máy làm công tác xây dựng nông thôn mới từ thành phố
xuống đến cơ sở khi có thay đổi về nhân sự, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đặc
biệt là Ban Phát triển thôn xây dựng nông thôn mới.
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
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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, hỗ trợ thành lập các hình thức tổ chức sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp
tác..) hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQHĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù
khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. 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
vệ sinh môi trường; 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; 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 năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn
thành phố Lạng Sơn./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- 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.

Nguyễn Văn Hạnh
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Phụ lục. Đánh giá tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020
(Kèm theo Báo cáo số: 1033/BC-UBND ngày 30/11/2020 của UBND thành phố)

TT

1

2

Tên
tiêu chí

Đường
giao
thông

Nhà
văn
hóa,
Khu
thể
thao

Nội dung tiêu chí

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.
1.2. Đường trục thôn, xóm:
- Tỷ lệ km đươ ̣c cứng hóa
mă ̣t đường đạt quy định của
Bộ Giao thông vận tải
- Có rãnh thoát nước hai bên
đường hoặc đảm bảo thoát
nước tốt vào mùa mưa, không
ứ đọng
- Có biển báo giao thông đầu
các trục thôn (biển báo hạn
chế tải trọng xe, biển chỉ
dẫn...).
1.3. Đường ngõ, xóm:
- Tỷ lệ km đươ ̣c cứng hóa
mă ̣t đường (mặt đường tối
thiểu 2,0m; trừ trường hợp
bất khả kháng mặt đường
rộng 1,0m).
- Có rãnh thoát nước mặt
đường hoặc đảm bảo thoát
nước tốt, không lầy lội vào
mùa mưa
2.1.Nhà văn hoá , khu thể
thao xã
- 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.

Tiêu
chí đạt
chuẩn

Xã Hoàng
Đồng

100%

100%

Đạt

Đạt
11,672km/1
2,059km =
96,79%

≥ 80%

Xã Mai
Pha

100%

Đạt
14,33/14,97
km =
96,76%

Xã Quảng
Lạc

100%

Chưa đạt

≥ 90%

100%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

≥ 75%

40,766km/4
6,563km =
87,5%

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt
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100%

Đạt

40,708/46,5
63km=
86,78%

TT

Tên
tiêu chí

Nội dung tiêu chí

- 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/TTBVHTTDL, ngày 22/12/2010
của Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch.
- 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.
2.2. Nhà văn hóa và sân thể
thao thôn
- 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
- 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.

Tiêu
chí đạt
chuẩn

Xã Hoàng
Đồng

Xã Mai
Pha

Xã Quảng
Lạc

Đạt

32%
Đạt

35,26%
Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

19%
Đạt

18%
Đạt

Chưa đạt
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TT

3

4

5

6

Tên
tiêu chí

Thủy
lợi

Hệ
thống
điện

Nội dung tiêu chí

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.
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
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.
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

Tiêu
chí đạt
chuẩn

Xã Hoàng
Đồng

Xã Mai
Pha

≥ 90%

100%

95%

≥
01
mô
hình

01 mô hình

01 mô hình

Chưa đạt

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

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

Đạt

100%

100%

16/16 thôn
có
điện
chiếu sáng,
đạt 100%
4/4 trường
đạt
chuẩn
Quốc gia =
100%

11/12 thôn
có điện
chiếu sáng
đạt 91,66%
3/3 trường
đạt chuẩn
Quốc gia =
100%

Đạt

100%

4.2. Đường giao thông đi qua
khu dân cư tập trung có điện ≥ 50%
chiếu sáng

Trường học các cấp đạt chuẩn
Trường
quốc gia về cơ sở vật chất và 100%
học
thiết bị dạy học.

Truyền
thông

6.1. Đài truyền thanh xã:
- 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 Đạt
phát sóng các nội dung thông
tin, tuyên truyền từ chính
quyền cấp xã.
- Đảm bảo 75% hộ dân nghe
được thông tin từ hệ thống
loa hoạt động.
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Xã Quảng
Lạc

91%

100%

Chưa đạt
3/3 trường
đạt chuẩn
Quốc gia =
100%
Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

TT

Tên
tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu
chí đạt
chuẩn

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:
- Tổ chức bộ máy hành chính,
thông tin liên hệ của cán bộ,
Đạt
công chức.
- Thông tin địa giới hành
chính, điều kiện tự nhiên, văn
hóa, di tích, danh thắng,
quảng bá tiềm năng, thế mạnh
của xã.
- Tin tức hoạt động của xã.
- Thông tin tuyên truyền phổ
biến chính sách, pháp luật.

7

7.1. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt ≥ 90%
tiêu chuẩn theo quy định của
Bộ Xây dựng
Đạt
7.2. Nhà ở có kiến trúc phù
hợp phong tục, tập quán đặc
Nhà ở trưng của địa phương và nhà
và công ở dân cư phải được sắp xếp Đạt
gọn gàng, ngăn nắp, khoa
trình
phụ trợ học, thường xuyên được vệ
sinh sạch sẽ.
7.3. Các công trình phụ trợ
(sân, cổng, ngõ, tường rào,
nhà tắm, bể nước, nhà tiêu,
Đạt
nhà bếp) được bố trí thuận
tiện sinh hoạt, hợp vệ sinh,
bảo đảm mỹ quan.

Xã Hoàng
Đồng

Xã Mai
Pha

Xã Quảng
Lạc

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

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

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

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

2.776/2782
nhà
đạt 99,78%

1.953/1.965
nhà, đạt
99,39%

Đạt

2.769/2.782
nhà
đạt
99,5%

1.965/1.965
nhà, đạt
100%

Đạt

2.769/2.782
nhà
đạt
99,5%

1.965/1.965
nhà, đạt
100%

Đạt

39,46 triệu

40,6 triệu

35,2

43,2 triệu
(đạt)

44,02 triệu
(đạt)

39,7 triệu
(chưa đạt)

2018:
36 Tr
8

Thu
nhập

Thu nhập biǹ h quân đầ u
2019:
người khu vực nông thôn đến
39 Tr
năm 2020 (triệu đồng/người)
2020:
43 Tr
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TT

Tên
tiêu chí

9

Hộ
nghèo

10

Phát
triển
sản
xuất và
hình
thức tổ
chức
sản
xuất

Nội dung tiêu chí

Tiêu
chí đạt
chuẩn

11

Xã Mai
Pha

Xã Quảng
Lạc

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai
≤ 6%
đoạn 2018-2020

Đạt

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

HTX
sản
xuất và dịch
vụ
nông
nghiệp Nà
Trang
(Đạt)

HTX sản xuất
và dịch vụ
nông nghiệp
Pò Đứa; Nông
nghiệp công
nghệ,
Nà
Chuông, Rọ
Phải (Đạt)

HTX sản
xuất và dịch
vụ
nông
nghiệp An
Sơn, Quảng
Hồng, An
Hồng, Bản
Cao (Đạt)

HTX
sản
xuất và dịch
vụ
nông
nghiệp Nà
Trang
(Đạt)

HTX sản
xuất và dịch
vụ nông
nghiệp Pò
Đứa; Nông
nghiệp công
nghệ cao, Nà
Chuông (Đạt)

HTX sản
xuất và dịch
vụ
nông
nghiệp An
Sơn, Quảng
Hồng, An
Hồng, Bản
Cao (Đạt)

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 Đạt
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...
11.1. Văn hoá:
- Tỷ lệ thôn, bản được công
nhận và giữ vững danh hiệu ≥ 90%
"Thôn văn hoá" 2 năm trở lên
- Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu
≥ 90%
chuẩn Gia đình văn hoá

Văn
hóa,
Giáo
dục,
tế

Xã Hoàng
Đồng

- Xã có các câu lạc bộ Văn
hoá, văn nghệ, thể thao quần Đạt
chúng hoạt động có hiệu quả
- Bảo tồn, giữ gìn và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc Đạt
Y truyền thống có đặc thù riêng.
11.2. Giáo dục:
Đạt
- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức
Đạt
độ 2 theo quy định hiện hành
- Đạt chuẩn và duy trì đạt
chuẩn phổ cập giáo dục tiểu
Đạt
học và trung học cơ sở mức
độ 3 theo quy định hiện hành
- Tỷ lệ lao động có việc làm
≥ 65%
qua đào tạo
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Đạt

Đạt

Đạt
100%

100%

90%

94,8%

95,6%

90,2%

Đạt

Đạt
Đạt
Mức độ 2

Đạt

Đạt
Đạt
Mức độ 2

Đạt

Đạt
Đạt
Mức độ 2
Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 3

66,43%

66,96%

65,5%

TT

Tên
tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu
chí đạt
chuẩn

11.3. Y tế:
- 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 Đạt
nhiễm và bệnh gây dịch,
không có tình trạng ngộ độc
thực phẩm đông người
- Tỷ lệ người tham gia BHYT ≥ 90 %
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- Nước
hợp vệ
12.1. Tỷ lệ hộ dân được sử
sinh ≥
dụng nước sinh hoạt hợp vệ
95%
sinh; Tỷ lệ hộ dân được sử
dụng nước sạch
- Nước
sạch
≥ 55%
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
Vệ sinh chế vệ sinh đường làng, ngõ
môi
xóm (định kỳ tối thiểu 02
trường lần/tháng tổ chức làm vệ sinh Đạt
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 bằ ng các loa ̣i cây
xanh, hoa, cây cảnh phù hợp
tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp
và thân thiện với môi trường.
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 Đạt
nhiễm môi trường; chất thải
rắn thu gom, xử lý đảm bảo
theo quy định.
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Xã Hoàng
Đồng

Xã Mai
Pha

Xã Quảng
Lạc

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

96,33%

92,5%

95%

100%

Đạt

100%;

2.547hộ/
2.846 hộ đạt
89,5%

1.817/1.965
hộ, đạt
92,5%

Chưa 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

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

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Chưa đạt

TT

Tên
tiêu chí

Nội dung tiêu chí

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
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
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
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).
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Khu
dân cư
kiểu
mẫu
Hệ
thống
chính
trị và
An
ninh,
trật tự
xã hội

Tiêu
chí đạt
chuẩn

Xã Hoàng
Đồng

Đạt

Xã Mai
Pha

Xã Quảng
Lạc

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

≥ 70%

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

199/202
chuồng trại
= 98,51%

60/60 hộ,
100%

Chưa đạt

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

Đạt

Đạt

Đạt

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

Đạt

Đạt

Đạt
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TT

Tên
tiêu chí

Tiêu
chí đạt
chuẩn

Xã Hoàng
Đồng

Xã Mai
Pha

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.

Niêm yết
đầy đủ, công
khai TTHC
cấp xã

Niêm yết
đầy đủ,
công khai
TTHC cấp
xã

- 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- Đạt
4.

102/102 thủ
tục
thực
hiện cơ chế
1
cửa;
51/102 thủ
tục
thực
hiện
hình
thức dịch vụ
công
trực
tuyến mức
độ 3-4, đạt
50%

Nội dung tiêu chí

Xã Quảng
Lạc

xuất sắc nhiệm vụ trong hai
năm liên tiếp

- Cung cấp dịch vụ tiếp nhận
hồ sơ, trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính qua dịch
vụ bưu chính công ích.
- 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.
14.3. An ninh trật tự đảm bảo,
nhân dân tích cực tham gia
phong trào toàn dân bảo vệ an
Đạt
ninh tổ quốc, có các mô hình
tự quản hoạt động thường
xuyên, hiệu quả.
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Niêm yết
đầy
đủ,
công khai
TTHC cấp
xã
102/102
102/102 thủ
thủ
tục
tục thực
thực hiện
hiện cơ chế
cơ chế 1
1 cửa;
cửa;
51/102 thủ
51/102 thủ
tục thực
tục
thực
hiện hình
hiện hình
thức dịch vụ
thức dịch
công trực
vụ
công
tuyến mức
trực tuyến
độ 3-4, đạt
mức độ 350%
4, đạt 50%

Có

Có

Có

100% hồ sơ

100% hồ sơ

100% hồ
sơ

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

An ninh,
trật tự được
đảm bảo;
nhân dân
tích cực
tham gia
phong trào
toàn dân
bảo vệ an
ninh tổ

An ninh,
trật
tự
được đảm
bảo; nhân
dân
tích
cực tham
gia phong
trào toàn
dân bảo vệ
an ninh tổ

TT

Tên
tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu
chí đạt
chuẩn

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

Xã Mai
Pha

Xã Quảng
Lạc

tự quản tại
18/18 thôn

quốc; duy
trì mô hình
tự quản tại
18/18 thôn

quốc; duy
trì mô hình
tự quản tại
18/18 thôn

16/16 thôn

12/12 thôn

09/09 thôn

