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  UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-SCT 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2020   

của Sở Công Thương  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Uỷ ban nhân 

dân( UBND) tỉnh Lạng Sơn về việc thực Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

của Sở Công Thương năm 2020; Sở Công Thương  xây dựng Kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động triển khai, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn các huyện, thành phố năm 2020 đối với tiêu chí số 4 và tiêu chi 7.  

- Tiến độ xây dựng tiêu chí 4 và tiêu chí 7 tại các xã phấn đấu đat chuẩn 

nông thôn mới, các xã Đặc biệt khó khăn ( ĐBKK), đảm bảo kịp thời giải quyết 

nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để có giải pháp 

đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020. 

2. Yêu cầu 

- Công tác xây dựng nông thôn mới phải bám sát vào định hướng, chỉ đạo, 

mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2020 của Sở Công 

Thương và của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Các nhiệm vụ được xây dựng theo khung thời gian từng quý, hoặc từng 

tháng đảm bảo quá trình thực hiện đánh giá rõ được kết quả, tiến độ thực hiện 

Chương trình đối với từng mục tiêu ở từng địa phương, những mặt được, chưa 

được,  qua đó định hướng các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có 

hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

1. Công tác xây dựng Nông thôn mới đối với Tiêu chí số 4 về hạ tầng 

điện 

 - Nội dung: Triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công 

tác xây dựng nông thôn mới, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới về lĩnh vực liên quan của ngành (Tiêu chí 4), thẩm định nghiệm 



 2 

thu Tiêu chí ngay khi các xã hoàn thành Tiêu chí và có yêu cầu thẩm định 

nghiệm thu.  

- Thời gian: Cả năm 2020, trong đó: 

Quý I/2020 

+ Tổng hợp, rà soát và đánh giá thực trạng mức độ hoàn thành của Tiêu 

chí 4 đối với các xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

+ Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực tế đối với 13 xã điểm xây dựng Nông 

thôn mới năm 2020 để nắm cụ thể tình hình triển khai thực hiện Tiêu chí, qua đó 

có hướng đề xuất thực hiện. (trong tháng 2) 

+ Tham mưu cho Lãnh đạo Sở đề xuất với UBND tỉnh phương hướng 

thực hiện cụ thể đối với những xã chưa đạt chuẩn Tiêu chí 4.  

Quý II/2020   

+ Kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện đối với 13 xã điểm năm 2020 

nhằm đảm bảo hoàn thành Tiêu chí 4. 

+ Phối hợp với UBND các huyện, Công ty Điện Lực Lạng Sơn kiểm tra 

đánh giá các xã đã đạt Tiêu chí 4, thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác do Ban 

chỉ đạo xây dựng NTM và Sở giao. 

Quý III/2020   

+ Kiểm tra đôn đốc các xã chưa đạt Tiêu chi 4 đánh giá khả năng đạt tiêu 

chí đề xuất với UBND các huyện. 

+ Đơn vị phối hợp: Công ty điện lực Lạng Sơn; Phòng Kinh tế Hạ tầng 

tầng (KT&HT)- Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các huyện. 

Quý IV/2020  

+ Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện tiến hành thẩm 

định Tiêu chí 4 khi các đơn vị yêu cầu. Báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo xây 

dựng NTM của tỉnh.  

2. Công tác xây dựng Nông thôn mới đối với Tiêu chí 7. 

- Nội dung: Triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công 

tác xây dựng Nông thôn mới,  tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 

xây dựng NTM của tỉnh về lĩnh vực liên quan của ngành (tiêu chí 7 ) – Cơ sở hạ 

tầng thương mại trong công tác xây dựng NTM của tỉnh,  thẩm định nghiệm thu 

việc hoàn thành Tiêu chí ngay khi các xã hoàn thành Tiêu chí và có yêu cầu 

thẩm định, nghiệm thu.  

- Thời gian: Cả năm 2020, trong đó: 

Quý I/2020   

+ Tổng hợp, rà soát và đánh giá thực trạng mức độ hoàn thành Tiêu chí 7 

đối với các xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 
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+ Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực tế đối với 13 xã điểm xây dựng Nông 

thôn mới năm 2020 để nắm bắt cụ thể tình hình triển khai thực hiện Tiêu chí 7 

qua đó có hướng đề xuất thực hiện. 

+ Tham mưu cho Lãnh đạo Sở đề xuất với UBND tỉnh phương hướng 

thực hiện cụ thể đối với những xã chưa đạt chuẩn tiêu chí 7. 

Quý II/2020 

+ Kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện đối với 13 xã điểm nhằm đảm 

bảo về đích trong năm 2020. 

+ Tiếp tục Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 7, rà soát, đánh giá, với các cơ 

quan liên quan, tiến độ thực hiện  báo cáo UBND tỉnh 

Quý III/2020 

+ Phối hợp với Phòng KT&HT các huyện kiểm tra đánh giá các xã đã đạt 

tiêu chí 7, thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo xây dựng NTM 

và Sở giao. Phấn đấu hoàn thành Tiêu chí 7 đối với 13 xã điểm trong quý III 

năm 2020. 

Quý IV/2020  

+ Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện tiến hành thẩm 

định Tiêu chí 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại khi các đơn vị yêu cầu.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Sở Công Thương yêu cầu Lãnh đạo 

các Phòng Quản lý năng lượng, Quản lý Thương mại theo nhiệm vụ được giao 

bám sát kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo cụ thể, phân công công chức tổ 

chức thực hiện, kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát sinh, báo cáo Lãnh đạo Sở 

để có hướng chỉ đạo thực hiện.  

          Trên đây là nội dung kế hoạch về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM năm 2020 của Sở Công Thương, yêu cầu các Phòng chuyên môn của Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- BCĐ nông thôn mới tỉnh; 

- Các phòng: QLCN, QLTM,  

  QLXNK, QLNL, KTATMT, VP; 

- Lưu VT, KHTCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

   Phùng Quang Hội 
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