
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /BCĐ-NTM Lạng Sơn,  ngày        tháng 10  năm 2021 

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

Chương  trình xây dựng NTM 

năm 2021 

 

 

            Kính gửi:  

       - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

       - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021, các Sở, Ban, ngành đã chủ động bám sát chủ trương, tinh 

thần chỉ đạo của tỉnh để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình 

xây dựng NTM theo chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách; Ban Chỉ đạo 

xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố và các xã đã có nhiều nỗ lực trong 

việc triển khai thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.  

Tuy nhiên trong điều kiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương chưa 

được phân bổ; nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện còn hạn chế, việc cân đối 

nguồn lực bố trí thực hiện Chương trình còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình 

hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đã gây 

ảnh hưởng đến tình hình lao động sản xuất và thu nhập của người dân nên phần 

nào có ảnh hưởng đến thực hiện môṭ số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

Qua kiểm tra tại một số địa phương thấy: công tác chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt 

tiến độ triển khai thực hiện Chương trình còn chậm so với yêu cầu, một số xã 

phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2021 vẫn chưa có nhiều chuyển biến; tiến độ một 

số công trình còn chậm so với hàng năm; công tác xây dựng các mô hình phát 

triển sản xuất, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu chưa được chỉ 

đạo quyết liệt; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới tại các xã không phải xã điểm chưa thực sự được quan tâm đúng 

mức. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới tỉnh bảo đảm theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo các Chương 

trình MTQG tỉnh đề nghị các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố tập 

trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các sở, Ban, ngành, UBND các huyện, rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện Chương trình đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế 

hoạch số 42/KH-UBND, ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2021.  



Tại 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và 05 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao trong năm 2021, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện khẩn trương 

rà soát các công việc còn lại, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí 

chưa đạt, nhất là các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của người dân và cộng đồng dân 

cư thực hiện như văn hóa, môi trường,  nhà ở dân cư, phát triển sản xuất, thu nhập, 

hộ nghèo…; tập trung đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục 

công trình để hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng đảm báo tiến độ công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các tiêu chí đã đạt, UBND các huyện chủ động 

phối hợp với ngành được giao phụ trách các tiêu chí chỉ đạo các xã tổ chức thực 

hiện đánh giá, nghiệm thu, thẩm định các tiêu chí và hoàn thiện  thủ tục, hồ sơ đề 

nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; đối với các xã đã 

tổ chức thẩm định hoàn thành 19/19 tiêu chí, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình 

UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (thông qua VPĐP tỉnh)  chậm 

nhất ngày 15/11/2021   

 2. Về hỗ trợ phát triển sản xuất, căn cứ số Quyết định số 1880/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới (nguồn ngân sách Trung ương). Đề nghị UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các mô hình Phát triển sản xuất nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn 

vốn; tập trung ưu tiên hỗ trợ các mô  hình sản xuất đã có hiệu quả và có khả rộng, 

phát huy được thế mạnh của địa phương và mang tính ổn định bền vững. 

3. Về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và thực hiện Bộ tiêu chí 

nông thôn mới nâng cao, đây là nội dung quan trọng trong việc chỉ đạo duy trì và 

nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới. Đề nghị UBND các huyện thành phố, các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền vận động, huy động cả hệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng 

dân cư và người dân vào cuộc để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu, 

nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về cảnh quan, kinh tế, môi trường, thay đổi tập 

quán sinh hoạt và sản xuất của nhân dân để làm mẫu hình trong chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn.  

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị, các Sở, Ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh ( B/cáo); 

- VPĐP XDNTM tỉnh; 

- VPĐPXDNTM các huyện, TP; 

- Lưu: VT.(NNĐ) 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Lý Việt Hưng 
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