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THÔNG BÁO 
Kết luận của Sở Công Thương về kiểm tra công tác xây dựng  

nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2021 

 

 Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách, chỉ đạo các xã, huyện, thành phố 

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

Ngày 06/5/2021, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên 

quan đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 

Văn Lãng với thành phần và nội dung và kết quả như sau: 

I. Thành phần và nội dung kiểm tra 

1. Thành phần: 

- Cấp tỉnh: Sở Công Thương Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, 

BCH Quân sự tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 

tỉnh và đại diện các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách các tiêu chí 

chưa đạt của xã Tân Mỹ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hoàng Văn Thụ 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

- Cấp huyện: Có đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo Văn 

phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện; đại diện các Phòng, Ban liên 

quan của huyện phụ trách các tiêu chí. 

- Cấp xã: Có đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, cán bộ chuyên trách và  

một số cán bộ công chức phụ trách các tiêu chí nông thôn mới của 02 xã. 

2. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra thực địa tại xã Hoàng Văn Thụ, xã Tân 

Mỹ và nghe báo cáo, trao đổi và thảo luận tại hội trường UBND huyện.  

3. Đánh giá chung:  

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận đoàn đánh giá như sau: Năm 2021, trên 

địa bàn huyện Văn Lãng phấn đấu xã Tân Mỹ đạt chuẩn NTM và xã Hoàng Văn 

Thụ đạt tiêu chí NTM nâng cao theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 

17/02/2021 của UBND tỉnh và theo kế hoạch của huyện.  

Qua kiểm tra công tác xây dựng NTM trên địa bàn 02 xã, 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 các xã Tân Mỹ, Hoàng Văn Thụ nói riêng trong 

việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2021. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới đã được các cấp ủy Đảng, 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 



2 

 

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, 02 xã Tân Mỹ và Hoàng Văn Thụ phấn đấu đạt chuẩn năm 2021 

được chỉ đạo sát sao, quyết liệt. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định: Việc huy động 

cộng đồng dân cư vào thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc về người dân hiệu 

quả chưa cao. Việc rà soát, khảo sát, đánh giá các mức độ hoàn thành các chỉ 

tiêu trong các tiêu chí còn chưa kỹ, chưa chính xác, việc xây dựng lộ trình, kế 

hoạch tiến độ thực hiện các tiêu chí còn chậm, nội dung chưa cụ thể. Công tác 

thông tin tuyền truyền đã được triển khai thực hiện, nhưng hiệu quả đạt được 

chưa cao, do đó một bộ phận người dân chưa nhận thức rõ về chương trình, chưa 

tự giác tham gia, việc duy trì thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang 

nhà cửa chưa được thường xuyên, công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập 

người dân đã được quan tâm nhưng chưa bền vững... 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 còn hạn chế, trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, chưa có sự 

đóng góp nhiều cho địa phương, công tác vận động tham gia hiến đất của hộ dân 

để xây dựng một số công trình phúc lợi còn gặp nhiều khó khăn. Việc duy trì và 

nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn chưa được quan tâm chỉ đạo 

sát sao. 

II. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

1. Kết quả tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020 

trên địa bàn huyện 

Tính đến nay bình quân toàn huyện đạt 12,5 tiêu chí/xã, cụ thể như sau: 

- Nhóm 1: Đạt 19 tiêu chí 05/19 xã: Hoàng Văn Thụ, Tân Thanh, Hoàng 

Việt, Bắc Việt, Bắc Hùng. 

- Nhóm 2: Từ 10 - 13 tiêu chí có 04/19 xã: Tân Mỹ, Hồng Thái, Trùng 

Khánh, Thanh Long. 

- Nhóm 4: Từ 8 - 9 tiêu chí có 7/19 xã: Thành Hòa, Hội Hoan, Thụy Hùng, 

Nhạc Kỳ, Tân Tác, Gia Miễn, Bắc La. 

2. Tình hình thực hiện xây dựng NTM các xã biên giới 
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Đến nay, theo kết quả rà soát của huyện bình quân tiêu chí/ xã của các xã 

biên giới đạt 12,4 tiêu chí/xã cụ thể như sau: (xã Tân Thanh) đã được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; xã Tân Mỹ 13/19 tiêu chí; xã Trùng Khánh 

11/19 tiêu chí; xã Thanh Long 10/19 tiêu chí; xã Thụy Hùng 9/19 tiêu chí. 

3. Xây dựng thôn nông thôn mới tại các xã biên giới đặc biệt khó khăn 

Năm 2020, huyện đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành và công nhận 

23 thôn nông thôn mới, đảm bảo theo chỉ tiêu của Kế hoạch số 136/KH-UBND 

ngày 17/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Kế hoạch triểu khai thực hiện Đề án 

hỗ trợ 189 thôn thuộc 18 khu vực biên giới đặc biệt khó khăn xây dựng nông 

thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 tỉnh Lạng Sơn. 

4. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu  

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là nội dung được triển khai 

trên địa bàn các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong 

những năm qua đã được Ban Chi đạo huyện và các xã quan tâm, từ nguồn vốn 

hỗ trợ của nhà nước, sự vào cuộc đóng góp của người dân đến năm 2020 huyện 

đã có 04 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã được công nhận, đã làm nổi bật 

bộ mặt nông thôn, trở thành những điểm sáng. Về cảnh quan môi trường, phát 

triển kinh tế. 

5. Kết quả thưc̣ hiêṇ NTM đối với các xã điểm năm 2021  

a) Tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã Tân Mỹ 

Đến nay, còn 06/19 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 – Giao thông; Tiêu 

chí 5 – Trường học; Tiêu chí 6 – Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số  9 - Nhà ở 

dân cư; Tiêu chí số 17 – Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18 - Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Cụ thể như sau:  

- Tiêu chí số 2 về giao thông: Đường trục xã còn trên 7,56 km đường giao 

thông chưa đạt chuẩn. Đến nay, đang thi công 03 công trình tiến độ đạt khoảng 

15%, 03 công trình còn lại đang thực hiện thủ tục đấu thầu. 

- Tiêu chí số 5 về Trường học: Hiện nay 02 trường học trên địa bàn xã 

(Trường Mầm non xã Tân Mỹ, Trường THCS xã Tân Mỹ) còn chưa đủ điều 

kiện đạt chuẩn quốc gia do chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  

riêng tiến độ xây dựng bổ sung cho 2 đơn vị trường nêu trên còn chậm, hiện nay 

mới đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu.  

- Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hoá: Chưa đạt do chưa có sân thể thao 

xã. Hiện nay đang điều chỉnh hồ sơ thiết kế mở rộng để đáp ứng theo tiêu chuẩn.   

- Tiêu chí số  9 - Nhà ở dân cư: Trên địa bàn xã còn 05 nhà tạm, dột nát; 

hiện nay, đã có chương trình hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà của UBMTTQ VN huyện 

cho 03 hộ dân; đã thực hiện cải tạo, sửa chữa xong 01 nhà, 01 nhà được Hội chữ 

thập đỏ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng; 03 nhà còn lại hiện đã trình UBMTTQ tỉnh 

chờ phê duyệt nguồn vốn hỗ trợ.  

- Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm: Qua kiểm tra thực tế, 

đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường công tác vệ 

sinh môi trường; phát động phong trào thi đua gắn với công tác bảo vệ môi 

trường của đảng viên, cán bộ, nhân dân; kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá 
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nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã hoàn thiện thủ tục bảo vệ môi 

trường... Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của UBND huyện vẫn còn một số 

chuồng trại gần đường, gần nhà chưa cải tạo, di chuyển được; còn cở sở đang 

lập hồ sơ để cấp GCN vệ sinh ATTP... 

- Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Hiện nay xã Tân 

Mỹ còn 02 cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn theo quy định. Trong đó 01 cán bộ 

đã có quyết định nghỉ việc theo chế độ, 01 cán bộ làm xong hồ sơ nghỉ chế độ 

dự kiến nghỉ việc từ 01/7. UBND xã có kế hoạch thay thế 02 vị trí đảm bảo theo 

quy định. 

b) Đối với xã Hoàng Văn Thụ phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao 

năm 2021 

Hiện nay, xã Hoàng Văn Thụ đã có nhiều cố gắng, thuy nhiên việc duy trì 

phong trào chưa cụ thể; đã đạt 12/14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn 02 

tiêu chí chưa đạt, bao gồm:  

- Tiêu chí số 02 Nhà văn hóa, khu thể thao: Hiện nay UBND xã đã định 

hướng xây dựng nhà văn hóa xã tại khu vực thôn Nhân Hòa, đối với nhà văn hóa 

thôn cơ bản đã đạt. Tuy nhiên, hệ thống trang thiết bị bên trong của một số nhà 

đã hỏng, sân thể thao thôn hiện có 02 thôn đã có mặt bằng, 07 thôn còn lại chưa 

xác định được vị trí để xây dựng sân thể thao. 

- Tiêu chí số 10 Phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất: Hiện 

nay, trên địa bàn xã đã có 02 Hợp tác xã, trong đó 01 Hợp tác xã thực hiện liên 

kết sản xuất gạo J02 với Công ty cây trồng tỉnh Lạng Sơn. Theo kế hoạch 

UBND huyện sẽ tiếp tục lựa chọn sản phẩm gạo để tham gia chương trình 

OCOP, đồng thời hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định. 

7. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

Để công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Lãng nói 

chung và các xã Tân Mỹ, Hoàng Văn Thụ nói riêng hoàn thành theo kế hoạch 

đạt chuẩn trong năm 2021, đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện, xã các 

phối hợp với các Sở, ngành phụ trách tiêu chí của tỉnh, phối hợp thực hiện các 

nội dung sau:  

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

- Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới đồng bộ, toàn diện đối 

với tất cả các xã trên địa bàn, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã; quan tâm xây 

dựng Phong trào toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới thường xuyên và 

có hiệu quả, đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí có đóng góp của cộng đồng 

dân cư; đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với 02 xã Tân Mỹ và xã Hoàng 

Văn Thụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt (Nhất là các tiêu chí 

về hạ tầng và các tiêu chí thuộc về cấp ủy cơ sở, cộng đồng dân cư thực hiện) để 

đảm bảo hoàn thành, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao trong năm 2021 theo kế hoạch. 

- Đề nghị UBND huyện Văn Lãng tiếp thu các ý kiến, hướng dẫn của các 

sở ngành phụ trách các tiêu chí và của Văn phòng Điều phối Chương trình xây 

dựng nông thôn mới tỉnh để thực hiện một số nội dung, cụ thể: 
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(1) Xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể giao các chỉ tiêu cho các đơn vị thực 

hiện, đồng thời gửi các cơ quan liên quan để nắm bắt thông tin, theo dõi, hướng 

dẫn đôn đốc thực hiện đảm bảo đáp ứng tiến độ theo kế hoạch; quan tâm chỉ đạo 

thực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt đối với các xã đặt mục tiêu 

hoàn thành trong năm 2021; đồng thời quan tâm đến các tiêu chí đã đạt cần duy 

trì để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, tránh trường hợp bị tụt tiêu chí. 

(2) UBND huyện Văn Lãng cần xây dựng quy hoạch lĩnh vực liên quan của 

địa phương đảm bảo bao quát, định hướng tầm nhìn đối với các xã phấn đấu đạt 

chuẩn tiêu chí chuẩn Nông thôn mới gắn với lộ trình xây dựng Nông thôn mới 

nâng cao, đảm bảo khi thực hiện Nông thôn mới nâng cao được thuận lợi, nâng 

cao hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. 

(3)  Đối với tiêu chí về môi trường, trên địa bàn xã Tân Mỹ còn 02 Doanh 

nghiệp cần quan tâm xử lý dứt điểm, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch. 

(4) Chỉ đạo các xã biên giới tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu 

chí tại các thôn đã được công nhận, thôn đạt chuẩn nông thôn mới; có kế hoạch 

cụ thể tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các thôn (bản) còn lại tại 

các xã biên giới đặc biệt khó khăn; Đẩy mạnh công tác xây dựng Khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo đạt theo chỉ tiêu kế hoạch số 42/KH-UBND 

của UBND tỉnh; Chỉ đạo giao chỉ tiêu cụ thể cho các đã đạt chuẩn nông thôn 

mới hoàn thành 2-3 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

7.2. Đề nghị các Sở, ngành có liên quan  

Các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí, nhất là các tiêu chí chưa đạt của xã 

Tân Mỹ và xã Hoàng Văn Thụ chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND 

huyện, UBND xã thực hiện các tiêu chí theo tiêu chí, lĩnh vực được giao phụ 

trách để đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn 

huyện Văn Lãng theo Kế hoạch của tỉnh. 

Sở Công Thương thông báo kết quả kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Lãng để các cơ quan, đơn vị liên 

quan được biết và phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ XDNTM tỉnh (để b/c); 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- BCH QS tỉnh; 

- Các Sở: GT, XD, TT&TT, TNMT, GDĐT, 

VHTTDL, NN&PTNT; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Đảng ủy, UBND xã Tân Mỹ, xã Hoàng Văn Thụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PVP Sở; 

- Các phòng: KHTH, QLTM; 

- Lưu: VT, QLNL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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