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THÔNG BÁO 
của Sở Công Thương về kết quả kiểm tra tình hình  

triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới  
năm 2019 tại huyện Văn Lãng 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 
02/4/2019 của UBND tỉnh về phân công lãnh đạo UBND tỉnh và thành viên Ban 
chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

Ngày 09/9/2019, Sở Công Thương (do đồng chí Đinh Kỳ Giang - Phó 
giám đốc Sở làm trưởng đoàn) đã chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và 
BCH Quân sự tỉnh (là 2 cơ quan được UBND tỉnh phân công chỉ đạo, theo dõi 
hướng dẫn huyện Văn Lãng xây dựng nông thôn mới năm 2019) tổ chức đoàn 
kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 
2019 tại huyện Văn Lãng.  

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Vi Kim Truyền - Chủ tịch Liên minh 
HTX tỉnh (được phân công phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, theo dõi 
hướng dẫn huyện Văn Lãng xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo Quyết định 
số 623/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh), đồng chí Phương Thị 
Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đại diện các Sở, 
ngành, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông 
nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi Trường; (các Sở, ngành vắng mặt có lý do: 
Văn phòng Điều phối XDNTM mới tỉnh, Y tế, BCH Quân sự tỉnh). 

Về phía huyện Văn Lãng có đồng chí Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch 
UBND huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND huyện; lãnh đạo 
Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Việt, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới huyện, xã. 

 Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế các tiêu chí tại các thôn và các công 
trình Trường học, Trạm Y tế, Nhà văn hóa xã, các mô hình chăn nuôi bò hộ gia 
đình… của xã Tân Việt huyện Văn Lãng; nghe UBND huyện, UBND xã, Bí thư 
Chi bộ thôn, Trưởng các thôn, các công chức xã được phân công phụ trách các 
tiêu chí và các phòng chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây 
dựng NTM 8 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019 
tại  xã Tân Việt và tình hình triển triển khai thực hiện xã NTM nâng cao trên địa 
bàn huyện, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, Sở Công Thương 
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thông báo kết quả buổi kiểm tra như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả 
đã đạt được của huyện Văn Lãng nói chung và xã Tân Việt nói riêng trong việc 
triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. 
Văn Lãng là địa phương đã có kinh nghiệm trong việc triển khai Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện đã có 04/19 xã 
(Tân Thanh, Hoàng Văn Thụ, Trùng Quán, Tân Lang) được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, xã đã chủ 
động xây dựng kế hoạch và ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng nông thôn mới 
(NTM) năm 2019 trên địa bàn, nhất là tại xã Tân Việt, đến nay đã đạt được 
14/19 tiêu chí (Tiêu chí 1 – Quy hoạch; Tiêu chí số 2 – Giao thông; Tiêu chí số 
3 – Thủy lợi; Tiêu chí 4 – Điện; Tiêu chí 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại nông 
thôn; Tiêu chí số  9 - Nhà ở; Tiêu chí số 10 – Thu nhập; Tiêu chí số 11 – Hộ 
nghèo; Tiêu chí số 12 – Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản 
xuất; 14 – Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí số 16 – Văn hóa; Tiêu chí số 18 - Hệ 
thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 – Quốc phòng và an ninh).  

Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới đã được các Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ 
huyện đến cơ sở nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và tích cực quan tâm chỉ đạo 
tổ chức thực hiện. Bộ máy chỉ đạo, điều hành Chương trình được kiện toàn từ 
huyện đến cơ sở để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 
Chương trình. Công tác tuyên tuyền, vận động về xây dựng nông thôn mới từ 
huyện đến cơ sở được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, qua dó 
đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp 
ngày công lao động, đóng góp bằng tiền mặt, nguyên vật liệu để xây dựng 
đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa… Kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng 
được cải thiện, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở khu 
vực nông thôn, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao, quy chế 
dân chủ ở cơ sở được phát huy, an sinh chính trị và trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững. Công tác chỉ đạo xã điểm Tân Việt về đích năm 2019 được thường 
xuyên quan tâm chỉ đạo. 

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định: Sự chỉ đạo, 
điều hành của một số Cấp ủy, chính quyền cơ sở còn thiếu chủ động, chưa đồng 
bộ, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Chương trình. Việc rà 
soát, khảo sát, đánh giá các mức độ hoàn thành các chỉ tiêu nhỏ trong các tiêu 
chí còn chưa kỹ, chưa chính xác, tiến độ thực hiện các tiêu chí còn chậm. Công 
tác thông tin tuyền truyền đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên hiệu quả đạt 
được chưa cao, do đó ý thức tham gia thực hiện của người dân chưa cao, chưa tự 
giác tham gia thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, phát 
triển sản xuất nâng cao thu nhập... 

Các Thành viên BCĐ, các cơ quan chuyên môn của huyện được phân 
công phụ trách các xã, phụ trách tiêu chí NTM đôi khi chưa thường xuyên quan 
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tâm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xã trong việc tổ chức triển khai thực 
hiện Chương trình; công tác phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn cấp 
huyện còn hạn chế. Việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn 
mới đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên nguồn vốn đầu tư hàng năm còn 
thấp, quá trình tổ chức huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn 
mới còn gặp nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực từ nhân dân chủ yếu là 
ngày công lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn ít, chủ yếu là doanh nghiệp 
nhỏ, chưa có sự đóng góp nhiều cho địa phương.  

Qua kiểm tra cụ thể, đến nay còn 05/19 tiêu chí chưa đạt gồm: (Tiêu chí 
số 5 - Trường học; Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 8 - Thông 
tin và truyền thông; Tiêu chí số 15 - Y tế, Tiêu chí số 17 - Môi trường và an toàn 
thực phẩm). Cụ thể như sau:  

 - Tiêu chí số 5 về Trường học: Công tác xây dựng của Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở xã cơ bản đã xong; riêng tiến độ xây dựng Trường Mầm non 
còn chậm, mới cơ bản xong phần thô, nguy cơ không đạt tiến độ theo yêu cầu. 
Việc thi công các hạng mục như hệ thống cửa đi và cửa sổ, trang thiết bị, bàn 
ghế phục vụ cho việc dạy và học, lắp đặt thiết bị nhà bếp cho Trường Mầm non 
và Trường THCS chưa được thực hiện.  

 - Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hoá: Nhà văn hóa xã và các thôn 
được đầu tư xây dựng cơ bản đã gần hoàn thiện các hạng mục. Tuy nhiên qua 
kiểm tra thực tế có hiện tượng người dân lấn chiếm khuôn viên đất tại Nhà văn 
hóa thôn Nà Cạn, chưa xây dựng hạng mục nhà vệ sinh nhà Văn hóa xã, hệ 
thống sân chơi, bãi tập, sân thể thao của xã chưa được quan tâm chỉnh trang cải 
tạo dẫn đến không phát huy được công năng, không sử dụng được…   

 - Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông: Hệ thống Đài truyền truyền 
thanh tại Trung tâm xã và 07 thôn trên địa bàn chưa triển khai thi công, lắp đặt 
xong; điểm Bưu điện xã đã có nhưng chưa đạt chuẩn theo quy định. 

 - Tiêu chí số 15 về Y tế: Trạm Y tế của xã đang thi công mới đạt 80% tiến 
độ, chưa được lắp đặt các trang thiết bị để đảm bảo các điều kiện theo Bộ tiêu 
chí quốc gia về Y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của 
Bộ Y tế. 

 - Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm: Qua kiểm tra thực 
tế, việc thu gom chất thải rắn, dung tích, nắp đậy bể chứa bao bì thuốc bảo vệ 
thực vật đã qua sử dụng chưa đảm bảo; một số nhà vệ sinh của các hộ dân đang 
thi công hoặc chưa được đầu tư xây dựng nên chưa đạt tiến độ, công tác vệ sinh 
đường làng, ngõ xóm, chuồng trại chăn nuôi… chưa được tốt; chuồng trại chăn 
nuôi gia súc, gia cầm của một số hộ dân còn gần nhà ở, trường học, gần nguồn 
nước ăn uống… 

 Mặt khác qua công tác kiểm tra có một số tiêu chí huyện, xã đánh giá đã 
đạt, tuy nhiên cần rà soát, đánh giá và hoàn thiện lại, ví dụ Tiêu chí số 7. Hạ 
tầng thương mại nông thôn cần tiếp tục được quan tâm hoàn thiện theo các quy 
định tại Quyết định 315/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Tiêu chí số 2 về Giao 
Thông nông thôn cần tiếp tục được quan tâm. 
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II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 Để công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Lãng nói 
chung và xã Tân Việt nói riêng hoàn thành theo kế hoạch đề ra để về đích trong 
năm 2019, với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, Sở Công 
Thương đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện, xã các phối hợp với các Sở, 
ngành của tỉnh, thực hiện các nội dung sau:  

1. Đối với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Văn Lãng 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao công tác xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn huyện nói chung, tập trung đợt cao điểm về công tác xây dựng nông 
thôn mới năm 2019 tại xã Tân Việt đẻ lập thành tích nhân dịp kỷ niệm Ngày 
thành lập tỉnh và ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 04/11/2019, đảm bảo đạt 
tiến độ, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Tân Việt và các đơn vị tích cực 
thông tin với các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí để được hướng dẫn xây dựng 
các tiêu chí đạt chuẩn NTM theo quy định. 

- Đối với công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (xã Hoàng Văn 
Thụ):  Đề nghị UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn 
vị liên quan và UBND xã  Hoàng Văn Thụ chủ động phối hợp triển khai thực hiện  
lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ và huy động nguồn lực 
trong nhân dân, có phương án thực hiện cụ thể để chủ động triển khai xây dựng các 
tiêu chí,  phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 
trong năm 2019. 

2. Đối với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Tân Việt 

2.1 Đối với 14/19 tiêu chí đã được xã tự đánh giá đạt: Đề nghị Ban chỉ 
đạo Chương trình MTQG huyện và xã Tân Việt tiếp tục rà soát, hoàn thiện đảm 
bảo đạt theo quy định; củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Phối hợp 
với các Sở, ngành, các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thẩm định 
được thuận lợi.  

2.2 Đối với 05/19 tiêu chí chưa đạt: 

 - Tiêu chí số 5 về Trường học: Khẩn trương đôn đốc, triển khai thi công 
các hạng mục, công trình theo kế hoạch đề ra; có phương án huy động các 
nguồn lực nhất là nhân công và trang thiết bị đảm bảo tiến độ và chất lượng 
công trình Trường mầm non. 

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động kiểm tra, đôn đốc UBND 
huyện Văn Lãng, UBND xã Tân Việt thực hiện các tiêu chí do Sở phụ trách.  

 - Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hoá: Khẩn trương chỉ đạo nhà thầu 
xây dựng hoàn thiện nhà văn hoá xã, nhà văn hoá các thôn, chỉnh trang, cải tạo 
Sân vận động xã. 

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ động đôn đốc 
UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Tân Việt thực  hiện các hạng mục đảm 
bảo yêu cầu theo hướng dẫn tại các văn bản do Sở đã hành đã ban hành. 

 - Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông: Khẩn trương sơn sửa, tân 
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trang thiết bị điểm Bưu điện văn hóa xã;  triển khai thi công, lắp đặt hệ thống 
Đài truyền truyền thanh tại Trung tâm xã và 07 thôn trên địa bàn xong trong 
tháng 10/2019; có phương án thực hiện để điểm Bưu điện xã đạt chuẩn theo quy 
định. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm, phối hợp hướng 
dẫn xây dựng Trang thông tin điện tử xã NTM nâng cao Hoàng Văn Thụ thành 
01 trang thành phần trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

 - Tiêu chí số 15 về Y tế: Rà soát kiểm tra các chỉ tiêu về: tỷ lệ người dân 
tham gia các hình thức bảo hiển y tế, những khó khăn trong thực hiện tiêu chí 
15.3 về tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi theo quy định. 

Đề nghị Sở Y tế tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ về tiến độ triển khai 
xây dựng trạm Y tế xã còn chậm. 

 - Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm: Tiếp tục tổ chức 
tuyên truyền huy động nhân dân trên địa bàn các thôn đồng loạt ra quân tổng vệ 
sinh môi trường, thường xuyên duy trì vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh 
sạch đẹp; khẩn trương thực hiện những điểm chưa phù hợp mà Đoàn kiểm tra đã 
phát hiện, kiến nghị khắc phục… 

  Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Y tế tiếp tục đôn đốc, kiểm tra đạt tiêu chí 17 theo kế hoạch. 

Sở  Công Thương thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển 
khai, thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                                

- UBND tỉnh (để b/c); 
- BCĐ XDNTM tỉnh (để b/c); 
- VP Điều phối NTM tỉnh; 
- Liên minh HTX tỉnh; 
- BCH QS tỉnh; 
- Các Sở: TT&TT, TNMT, GDĐT, VHTTDL, 
Y tế, NN&PTNT; 

- UBND huyện Văn Lãng; 
- Đảng ủy, UBND xã Tân Việt; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTCTH(VVĐ). 
 

KT.GIÁM ĐỐC 
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Đinh Kỳ Giang 
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