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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29 /KH-SNN                Lạng Sơn, ngày 30 tháng  3  năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Tiêu chí số 3. Thủy lợi; Tiêu chí số 13. Tổ chức sản xuất; 
Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy 

định đối với các xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 28/2/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2018; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch triển khai, 
thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới: Tiêu chí số 3. Thủy lợi; 
Tiêu chí số 13. Tổ chức sản xuất; Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp 
vệ sinh và nước sạch theo quy định đối với các xã phấn đấu về đích xây dựng 
nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy nhanh công tác xây dựng nông thôn mới tại 12 xã điểm đã được lựa 
chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 (trong đó có 02 xã năm 
2017 chuyển sang) và 05 xã đặc biệt khó khăn đã được tỉnh lựa chọn chỉ đạo hoàn 
thành nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với các tiêu chí do ngành Nông 
nghiệp và  Phát triển nông thôn phụ trách. 

- Hoàn thành 12 xã điểm phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới với Tiêu 
chí số 3. Thủy lợi; Tiêu chí số 13. Tổ chức sản xuất; Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ 
được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định. 

2. Yêu cầu 

- Nắm bắt cụ thể thực trạng, tình hình thực hiện Tiêu chí số 3. Thủy lợi; 
Tiêu chí số 13. Tổ chức sản xuất; Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp 
vệ sinh và nước sạch theo quy định tại các xã trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung 
vào 12 xã điểm và 05 xã đặc biệt khó khăn đã được tỉnh lựa chọn chỉ đạo hoàn 
thành nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

- Tổ chức triển khai đồng bộ và kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền.  

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Nội dung 

- Tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu 
chí: Thủy lợi; Tổ chức sản xuất; Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp 
vệ sinh và nước sạch theo quy định tại địa bàn 12 xã điểm 2018 và 05 xã đặc biệt 
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khó khăn đã được tỉnh lựa chọn chỉ đạo hoàn thành nông thôn mới giai đoạn 2016-
2020. 

- Tổ chức phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện về 
các chỉ tiêu, tiêu chí: Thủy lợi; Tổ chức sản xuất; Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử 
dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định và nước sạch tại địa bàn 12 
xã điểm 2017 và 05 xã đặc biệt khó khăn. 

- Tổ chức thẩm định việc hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí ngành phụ trách. 

2. Thời gian và hình thức tổ chức thực hiện 

2.1. Thời gian: Quý I/2018 

Tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình hiện các chỉ tiêu, tiêu chí: Thủy lợi; Tổ 
chức sản xuất; Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước 
sạch theo quy định tại địa bàn 12 xã điểm và 05 xã đặc biệt khó khăn: 

2.1.1 Tiêu chí Thủy lợi:  Đối với 10/12 xã điểm năm 2018 đã đạt chỉ tiêu 
3.1 theo Bộ tiêu chí mới về xã nông thôn mới (Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp được tưới, tiêu chủ động bởi công trình thủy lợi đạt trên 80%) tiếp tục 
huy động, lồng ghép nguồn vốn đầu tư để duy tu, kiên cố các công trình thủy lợi 
hiện có để đảm bảo chỉ tiêu 3.1; Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng công trình 
đối với 02/12 xã chưa đạt chỉ tiêu 3.1 (xã Vân Mộng, huyện Văn Quan và xã 
Tân Lang, huyện Văn Lãng). Tổ chức phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, mở các 
lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai cho các cán bộ cấp xã 
tham gia trực tiếp công tác Phòng, chống thiên tai tại 12 xã điểm 2018 để hoàn 
thành chỉ tiêu 3.2. Tiếp tục tiến hành rà soát kết quả đạt được các chỉ tiêu, tiêu chí 
thủy lợi theo Bộ tiêu chí mới về xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Đối với 05 xã đặc biệt khó khăn: Tập trung nguồn lực, thực hiện lồng 
ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia khác, các chương 
trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn và các nguồn vốn khác để tiếp tục 
đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình nhằm nâng cao, củng cố năng 
lực tưới cho các xã đặc biệt khó khăn và phấn đấu hoàn thành thành tiêu chí 03 
cho các xã khó khăn trong giai đoạn 2018-2020. 

2.1.2. Về tiêu chí tổ chức sản xuất: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ 
trợ thành lập mới HTX đối với các xã chưa đạt chỉ tiêu 13.1. Xã có hợp tác xã 
hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Tiếp tục tiến hành 
rà soát kết quả đạt được các chỉ tiêu, tiêu chí tổ chức sản xuất theo Bộ tiêu chí 
mới về xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tổ chức phối hợp tuyên 
truyền, hướng dẫn các xã thực hiện chỉ tiêu 13.2. Xã có mô hình liên kết sản 
xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. 

2.1.3. Về chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước 
sạch theo quy định: Tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế tình hình thực hiện chỉ tiêu 
tại địa bàn 12 xã phấn đấu chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 và 05 xã đặc 
biệt khó khăn. Tuyên truyền toàn thể cán bộ, Đảng viên và vận động nhân dân 
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thường xuyên vệ sinh nguồn nước, bảo vệ công trình chống ô nhiễm nguồn 
nước.  

2.2. Thời gian: Quý II/2018 

Tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình hiện các tiêu chí: Thủy lợi; Tổ 
chức sản xuất; Chỉ tiêu 17.1.Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước 
sạch theo quy định; tại địa bàn 12 xã điểm và 05 xã đặc biệt khó khăn. Đôn đốc 
các xã thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí: 

2.2.1. Tiêu chí Thủy lợi  

Đối với 02 xã chưa đạt chỉ tiêu 3.1 (xã Vân Mộng, huyện Văn Quan và xã 
Tân Lang, huyện Văn Lãng): Triển khai đầu tư xây dựng 02 công trình cụ thể: 

- Xã Vân Mộng, huyện Văn Quan: đầu tư 01 công trình (Sửa chữa hồ 
Khẹm Đắc), kinh phí dự kiến: 1.400 triệu đồng bằng guồn vốn sự nghiệp thủy 
lợi của huyện 2018. 

- Xã Tân Lang, huyện Văn Lãng: sửa chữa nâng cấp 03 công trình (Mương 
Pắc Cần – Thâm Bưa: 500 triệu đồng; Trạm bơm Tà Cóc: 3.900 triệu; Mương Nà 
Khuông – Lăng Bó: 500 triệu), kinh phí dự kiến: 4.900 triệu đồng bằng nguồn vốn 
ngân sách huyện, vốn chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện và các 
nguồn hợp pháp khác. 

Sau khi hoàn thành sửa chữa, nâng cấp các công trình sẽ đảm bảo 02 xã 
Vân Mộng và Tân Lang đạt chỉ tiêu 3.1 và tiêu chí thủy lợi. Ngoài ra, nguồn vốn 
sự nghiệp thủy lợi năm 2017 đã được phân bổ để đầu tư nâng cấp, sửa chữa 9 
công trình trên địa bàn xã nông thôn mới 2018 và 01 công trình xã nông thôn 
mới 2019 nhằm nâng cao hiệu quả, chủ động nước tưới cho sản xuất nông 
nghiệp, đảm bảo tiêu chí thủy lợi đạt bền vững. 

- Tiếp tục thực hiện rà soát, hướng dẫn  các xã thực hiện chỉ tiêu 3.2 đảm bảo 
đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại 
chỗ. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về phòng chống thiên tai tại 04 địa điểm: 
huyện Bắc Sơn, huyện Tràng Định, Văn Lãng và huyện Hữu Lũng  

2.2.2. Về tiêu chí tổ chức sản xuất: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập 
huấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới HTX với các xã điểm 2018 và chuyển đổi 
HTX theo Luật HTX năm 2012; tuyên truyền duy trì, nâng cao chất lượng các 
chỉ tiêu của tiêu chí đối với các xã, nâng tỷ lệ 100% số xã có HTX; Tập huấn 
công tác quản lý cho các cán bộ HTX triên địa bàn toàn tỉnh. Củng cố và thành 
lập mới các HTX đối với các xã chưa đạt. Tiếp tục hướng dẫn các xã thực hiện 
chỉ tiêu 13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực 
đảm bảo bền vững 

2.2.3. Về chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước 
sạch theo quy định: Tổ chức phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc 
kiểm tra chỉ tiêu tại địa điểm 12 xã điểm 2018 (yêu cầu UBND các xã chỉ đạo 
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Trưởng các thôn vận động nhân dân vệ sinh nguồn nước, vệ sinh môi trường, 
bảo vệ công trình tránh ô nhiễm nước). 

2.3. Thời gian: Quý III/2018 

Tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra về các tiêu chí: Thủy lợi; Tổ 
chức sản xuất; Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước 
sạch theo quy định tại địa bàn 12 xã điểm 05 xã đặc biệt khó khăn: 

2.3.1. Tiêu chí Thủy lợi: tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình 
thực hiện tiêu chí thủy lợi. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn về phòng chống 
thiên tai tại 04 địa điểm: huyện Bắc Sơn, huyện Tràng Định, Văn Lãng và huyện 
Hữu Lũng.  

2.3.2. Tiêu chí Tổ chức sản xuất: tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các hợp tác xã. Tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình 
thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất.  

2.3.3. Về chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước 
sạch theo quy định: Thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm nước xác định đạt Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02:2009/BYT) tại các xã nông thôn mới 2018 
(khi được cấp kinh phí); Tổ chức mít tinh hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch 
và VSMTNT năm 2018 tại 01 xã thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu 
17.1. Tổ chức lớp tập huấn quản lý, vận hành công trình cấp nước; tổ chức 
truyền thông về nước sạch và VSMTNT thực hiện chỉ tiêu 17.1 (sau khi có vốn 
của Chương trình WB hoặc vốn bổ sung khác); Hướng dẫn các xã thành lập ban 
quản lý nước. 

2.4. Thời gian: Quý IV/2018 

Đôn đốc, kiểm tra về các tiêu chí: Thủy lợi; Tổ chức sản xuất; Chỉ tiêu 
17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định tại địa 
bàn 12 xã điểm và 05 xã đặc biệt khó khăn. 

Thẩm định tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

Tham mưu, trình tỉnh công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018. 

2.5. Về nguồn lực từ quý I đến quý IV 

- Tiếp tục huy động, lồng ghép nguồn vốn đầu tư để thực hiện đảm bảo 
các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới 2018. 

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện các tiêu chí đối với 05 xã đặc biệt khó 
khăn đã được tỉnh lựa chọn chỉ đạo hoàn thành nông thôn mới giai đoạn 2016-
2020.   

3. Công tác báo cáo, thống kê việc triển khai tiêu chí phụ trách 

Các đơn vị trực thuộc Sở, tổng hợp thông tin, số liệu, xây dựng các báo 
cáo quý, 6 tháng, 9 tháng kết quả thực trạng các tiêu chí hoàn thành và giải pháp 
thực hiện đến cuối năm 2018 và báo cáo tổng kết năm. Báo cáo gửi về Sở Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn) chậm nhất 
ngày 15 tháng cuối quý, để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Trung tâm 
nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
chủ động triển khai theo nội dung và thời gian dự kiến của kế hoạch này. 

Trên đây là Triển khai thực hiện Tiêu chí số 3. Thủy lợi; Tiêu chí số 13. 
Tổ chức sản xuất; Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và 
nước sạch theo quy định đối với các xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn 
mới năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh; 
- VP ĐP XD NTM tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc sở; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

    Nguyễn Phúc Đạt 
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