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BÁO CÁO 

Tình tình hình thực hiện chính sách về huy động và sử dụng  

nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Công văn số 653/SKHĐT-KTN ngày 21/5/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách 

về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của 

Đảng và Nhà nước, là một chương trình phát triển toàn diện và triển khai trên 

phạm vi nông thôn. Để triển khai thực hiện Chương trình, Ủy ban nhân dân 

huyện đã thành lập bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình: Cấp huyện và 10 xã 

thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; 10/10 xã thành lập Ban Chỉ 

đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã và thành lập Ban Phát triển 

thôn theo quy định. Hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên được kiện 

toàn, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn, phụ 

trách các tiêu chí cụ thể; Thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 

mới chuyên trách thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới... Nhìn chung Ban 

Chỉ đạo các cấp, Văn phòng Điều phối XD NTM huyện và UBND các xã hoạt 

động có hiệu quả. 

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, điều hành, 

triển khai thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trên toàn địa bàn nông 

thôn về xây dựng nông thôn mới. Chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp đã ban 

hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc để triển khai thực hiện Chương 

trình và ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho các xã tập trung chỉ đạo điểm trong 

từng giai đoạn. Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn hàng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được giao nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí. Thông 

qua công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới huyện, Văn phòng Điều phối XD NTM huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện 

Chương trình. 

II. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC 

1. Tình hình, kết quả, hiệu quả thực hiện chính sách đầu tư giai đoạn 

2016-2020: 
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Huyện Đình Lập là một trong những huyện rất khó khăn của tỉnh, kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được yêu 

cầu phát triển; thu ngân sách thấp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế; thu nhập bình 

quân đầu người thấp hơn nhiều so với bình quân chung của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo 

và cận nghèo cao...  

Thông qua nguồn vốn đầu tư của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp. Các tuyến đường trục xã, thôn 

dần được cứng hóa; hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố, công trình đập, 

trạm bơm được đầu tư đã phát huy hiệu quả, đảm bảo diện tích tưới nước chủ 

động cho sản xuất nông nghiệp; phòng, lớp học, các phòng chức năng được đầu 

tư ngày càng được khang trang, dần thay thế các phòng, lớp học tạm, dột nát, 

một số trường học đạt chuẩn Quốc gia; các trạm y tế xã được đầu tư mới, đảm 

bảo nơi khám chữa bệnh cho nhân dân; các cơ quan, trụ sở làm việc được đầu tư 

xây dựng mới, đảm bảo chỗ làm việc của từng chức danh theo vị trí việc làm;… 

Đến hết năm 2018, huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Xã Đình Lập, 

Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa); số xã  đạt từ 10 - 14 tiêu chí gồm 02 xã (xã Bắc 

Lãng 11 tiêu chí, Kiên Mộc 11 tiêu chí), số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí gồm 04 xã 

(Thái Bình 9 tiêu chí, Lâm Ca 8 tiêu chí, Đồng Thắng 6 tiêu chí, Châu Sơn 5 

tiêu chí). Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện nên tỷ lệ hộ 

nghèo đã giảm theo từng năm, (năm 2016 có 2.460 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 

34,55%, năm 2017 có 2.061 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 29,45%, năm 2018 có 1.655 

hộ nghèo, chiếm 22,98%). 

2. Kết quả huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG 

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020: 

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến được 628.731 triệu đồng. Trong đó: 

- Vốn Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương dự kiến huy động 

được 512.751 triệu đồng, bao gồm: 

+ Vốn đầu tư phát triển 459.087 triệu đồng, bao gồm vốn bố trí trực tiếp 

từ chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới (NSTW và NSĐT); vốn lồng 

ghép từ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a, Chương 

trình 135); vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn phân cấp cho huyện theo 

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND, các nguồn vốn thu từ sử dụng đất, xổ số kiến 

thiết... 

+ Vốn sự nghiệp: 53.664 đồng; 

- Vốn tín dụng dự kiến huy động được: 90.600 triệu đồng; 

- Vốn doanh nghiệp, hợp tác xã dự kiến huy động được: 3.000 triệu đồng; 

- Vốn nhân dân đóng góp bằng tiền mặt dự kiến huy động được 22.381 

triệu đồng. 

3. Tình hình nợ đọng các dự án thuộc Chương trình MTQG Xây 

dựng nông thôn mới đến thời điểm báo cáo (31/5/2019): 
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Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản đến thời điểm báo cáo là 22.489 triệu 

đồng, thuộc 24 công trình thực hiện đầu tư theo Chương trình nông thôn mới, đã 

được quyết toán. Cụ thể: Số nợ đọng XDCB đã có dự kiến kế hoạch vốn giai 

đoạn 2016-2020: 22.489 triệu đồng. Trong đó: 19 công trình thuộc nguồn vốn 

ngân sách trung ương, giá trị nợ đọng là 14.734 triệu đồng; 05 công trình thuộc 

nguồn vốn ngân sách địa phương, giá trị nợ đọng là 7.755 triệu đồng (Số liệu 

theo biểu kèm theo). 

4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế 

Việc huy động vốn cho đầu tư phát triển đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên, 

do nguồn vốn đầu tư công hàng năm được giao còn hạn chế nên chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển của huyện. Nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách Trung ương, 

ngân sách tỉnh bổ sung; nguồn thu từ ngân sách huyện hàng năm thu đạt thấp, 

nên việc việc bổ sung vốn cho đầu tư phát triển còn hạn chế; sự huy động hỗ trợ, 

ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư còn mức thấp; trên 

địa bàn tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao nên công tác huy động nhân dân đóng 

góp còn khó khăn… 

Một số xã đặc biệt khó khăn vẫn còn khó khăn trong việc lựa chọn các mô 

hình phát triển sản xuất phù hợp, sự liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn 

hạn chế. Việc thực hiện xây dựng các mô hình khu dân cư kiểu mẫu, xã nông 

thôn mới nâng cao trên địa bàn các xã đã về đích còn chậm và chưa thực sự hiệu 

quả để tạo ra một mô hình nổi bật làm mẫu cho các xã, các thôn học hỏi.  

 b) Nguyên nhân 

 * Về khách quan:  

Do nguồn vốn phân bổ thấp và nguồn thu ngân sách huyện thấp, cho nên 

việc chủ động bố trí vốn cho chương trình còn hạn chế sự, huy động các nguồn 

lực từ các doanh nghiệp hạn chế nên có phần ảnh hưởng đến việc triển khai thực 

hiện. 

Một số chính sách mới của cấp trên được triển khai nhưng chưa phát huy 

được tác dụng, chưa đem lại kết quả thực tế.   

* Về chủ quan:  

Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, ý 

nghĩa, nội dung của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thiếu chủ 

động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ 

lại cấp trên, nhất là trong bố trí nguồn lực cho chương trình.  

Năng lực của cán bộ làm công tác tham mưu xây dựng nông thôn mới ở xã 

còn hạn chế 

Một số cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp trên 

ban hành còn chậm, việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cá nhân… vào 

phát triển kinh tế nông thôn còn hạn chế. 
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  Nguồn vốn đầu tư ngân sách cho Chương trình còn thấp, trong khi khả 

năng đóng góp của nhân dân còn hạn chế. 

  5. Kiến nghị đề xuất 

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải có quyết tâm chính trị cao, có kế hoạch chỉ 

đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát, liên tục, nhất là có vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp và của Ban Chỉ đạo để huy động cả 

hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự quan tâm của toàn xã hội. Điều này có ý 

nghĩa quan trọng dẫn dắt và thúc đẩy thực hiện chương trình. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phát huy tính chủ động và sáng tạo 

của người dân; nâng cao ý thức tự giác phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên 

làm giàu chính đáng, tránh tình trạng chông trờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. 

Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực sự quan 

tâm tới lợi ích thiết thực của dân trong việc quyết định lựa chọn nội dung, quản lý, 

giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới ở các xã. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH 

1. Thực hiện các quy định về đầu tư trong Quyết định 1600/QĐ-

TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ: 

  a) Kết quả thực hiện 

  Tình hình ban hành, thực hiện các chính sách, hướng dẫn bổ sung: Thực 

hiện theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. 

  Huyện đã hoàn thiện và vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách 

của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên cơ sở hệ thống thông tin 

quản lý ngân sách và kho bạc (hệ thông tabmis); từng bước xây dựng cơ chế 

giám sát và kiếm tra việc phân bổ sử dụng các nguồn lực thực hiện Chương 

trình; phối hợp thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ và các nội dụng hỗ trợ cho huyện; 

phân cấp, trao quyền cho các xã làm chủ đầu tư các hợp phần hỗ trợ để từng 

bước nâng cao năng lực làm chủ đầu tư của cơ sở. Đối với hợp phần đầu tư xây 

dựng, do năng lực làm chủ đầu tư của các xã chưa được đảm bảo theo quy định 

nên huyện đã chủ động giao cho Ban quản lý dự án đấu tư xây dựng huyện làm 

chủ đầu tư; tùy theo quy mô và tính chất, huyện thực hiện lựa chọn thầu cho 

từng dự án đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành; công tác giám sát cộng 

đồng được quan tâm triển khai, mỗi xã đều có ban giám sát công đồng được 

thành lập và hoạt động theo quy định. 

  b) Tồn tại, hạn chế 

   Theo Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, cơ chế lựa chọn thầu cho 

các dự án đầu tư xây dựng chỉ thực hiện theo 02 hình thức là: Lựa chọn theo 

hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng và lựa chọn thầu thông qua hình 

thức đấu thầu. Quy định đó là chưa phụ hợp với thực tế và quy định của Luật 

Đấu thầu, vì việc áp dụng hình thức lựa chọn thầu theo hình thức nào phải căn 

cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cũng như tính chất, quy mô của công 

trình đầu tư.  
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  2. Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ 

chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc 

Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 (bao gồm cả nội dung sửa đổi tại 

Nghị định số 120/2018/NĐ-CP). 

  a) Kết quả thực hiện 

  Nghị định này quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối 

với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 có quy 

mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn 

lại do nhân dân đóng góp. Việc thực hiện Nghị định đã cho phép công trình 

được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù lập hồ sơ xây dựng công trình đơn giản (gọi 

tắt là hồ sơ xây dựng công trình) thay cho báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng, từ đó giúp tiết kiệm chi phí cũng như thời gian trong thực hiện các công 

trình. Tuy nhiên trong quá trình triển khai trên địa bàn thực tế đã có những khó 

khăn do trình độ, năng lực quản lý của các xã không đảm bảo để thực hiện các 

quy định của cơ chế đặc thù. Bên cạnh đó việc áp dụng thiết kế mẫu theo hướng 

dẫn chỉ là mẫu số chung vì tại một số công trình do yếu tố địa hình cần phải xử 

lý nền, cùng nhiều yếu tố khác mới đảm bảo áp dụng được thiết kế mẫu, điều đó 

đã gây khó khăn, lúng túng cho địa phương từ phương thức thực hiện đến bố trí 

vốn để thực hiện. Do đó trên địa bàn huyện chỉ áp dụng cơ chế đặc thù theo 

Điều 3, Nghị định 161/2016/NĐ-CP cho những công trình nhóm C, quy mô nhỏ 

thuộc các Chương trình MTQG và có sự tham gia của người dân. 

  b) Tồn tại, hạn chế 

  Các công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định 

161/2016/NĐ-CP cho những công trình nhóm C, quy mô nhỏ thuộc các Chương 

trình MTQG và có sự tham gia của người dân. Tuy nhiên, do huyện tỷ lệ hộ 

nghèo, cận nghèo còn cao, việc huy động nhân dân đóng góp kinh phí tham gia 

các dự án như xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở làm việc… 

gặp khó khăn; qua thực tiễn thực hiện, người dân chủ yếu đóng góp bằng đất 

đai, ngày công lao động… trong các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, thủy 

lợi. 

  c) Kiến nghị, đề xuất 

  Đối với các công trình xây dựng dân dụng thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, 

văn hóa, quản lý hành chính… đề nghị hỗ trợ đầu tư 100% từ nguồn ngân sách 

nhà nước.  

  3. Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020. 

  Hằng năm huyện đã thực hiện phân bổ vốn ngân sách trung ương thuộc 

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo các 

văn bản hướng dẫn của trung ương và của tỉnh.  
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  Nguồn vốn huyện phân bổ đúng định mức giao vốn của UBND tỉnh; các 

danh mục dự án được lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và được trình Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; UBND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và văn bản hướng 

dẫn. 

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Sự cần thiết thực hiện chương trình sau năm 2020 

 - Trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch và tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Để từng bước nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần cho người dân cũng như trong gia đoạn tiếp theo phấn đấu 

thực hiện hiện các mục tiêu: Có kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội từng bước hiện 

đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp 

với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị 

theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân 

tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống 

vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa.  

 - Giai đoạn sau năm 2020 cần tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 

MTQG Xây dựng nông thôn mới. 

 2. Về các văn bản, chính sách:  Ban hành các văn bản hướng dẫn thực 

hiện các quy định về phân cấp trao quyền, huy động và sử dụng nguồn lực. 

Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện các chính sách về huy động 

và sử dụng nguồn lực trong Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020 của UBND huyện Đình Lập./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (eOffice);       

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (eO ffice);  

- Phòng Tài chính - KH (eOffice); 

- Lưu: VT.                                                                     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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