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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình  

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập 
 

  

Thực hiện Công văn số 595/SXD-QLNTTBĐS&HTKT ngày 31/5/2019 của 

Sở Xây dựng Lạng Sơn về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy 

hoạch thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. UBND huyện Đình 

Lập báo cáo như sau: 

 1. Tổng quan về công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2010-2019, bao gồm quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch 

xây dựng vùng, huyện 

 Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 

Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính về hướng 

dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Hướng dẫn số 363/HD-SNN, ngày 

10/5/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về Hướng dẫn trình tự, 

thủ tục thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020. UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới; cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông 

thôn mới và thành lập Ban Phát triển thôn; chỉ đạo các phòng chuyên môn, phối 

hợp với UBND các xã phối hợp tổ chức rà soát toàn bộ các tiêu chí trên địa bàn 

huyện tổ chức thực hiện lập Đề án xây dựng nông thôn mới các xã và Đồ án quy 

hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã theo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Đến 

thời điểm cuối năm 2012 có 10/10 đã hoàn thành xã việc lập và Phê duyệt đề án 

xây dựng nông thôn mới và đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các 

xã. 

 2. Tình hình quản lý và xây dựng theo quy hoạch 

 Tính đến nay huyện có 10/10 xã có quy hoạch chung xây dựng nông thôn 

mới, 01 xã là xã Đình Lập hoàn thành quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, được 

tổ chức công bố quy hoạch theo quy định và có quy chế quản lý quy hoạch. 

Nhìn chung công tác quy hoạch và quản lý sau quy hoạch được các xã thực hiện 

tương đối tốt, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số xã 

phải điều chỉnh quy hoạch, đề án chung cho phù hợp với điều kiện thực tế.  
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 Cơ bản các công trình dự án xây dựng tại các xã đều được triển khai theo 

quy hoạch đã được duyệt, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đều phát huy hiệu 

quả sử dụng, tạo diện mạo mới khang trang, góp phần hoàn thành các tiêu chí 

nông thôn mới cho các xã. 

 Việc quản lý xây dựng theo quy hoạch chỉ thực hiện đối với xây dựng 

công trình công cộng ở xã. Việc cắm mốc quy hoạch, chỉ giới chưa được thực 

hiện do thiếu nguồn kinh phí.  

 3. Đánh giá về nội dung, chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới đã triển khai 

 Nhìn chung chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới 

của các xã trên địa bàn huyện cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu là cơ sở cho việc 

xây dựng các dự án, chương trình xây dựng nông thôn mới xã trong giai đoạn 

trước mắt. Phục vụ tốt cho công tác xây dựng nông thôn mới theo Chương trình 

mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn 

huyện. 

 4. Đánh giá việc thực hiện các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn, liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

 Các đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đều được lập theo 

Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc 

lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xã nông thôn mới và Hướng 

dẫn số 363/HD-SNN, ngày 10/5/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng 

Sơn về Hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông 

thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 và các văn bản 

pháp luật, tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch khác đều được áp dụng để tổ chức 

thực hiện lập quy hoạch. 

 5. Nêu các kiến nghị đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt và 

quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới  

 Đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí để tiếp tục triển khai rà soát, điều 

chỉnh các Đề án xây dựng nông thôn mới và Đồ án quy hoạch chung xây dựng 

nông thôn mới các xã cho năm 2020 để UBND các xã chủ động triển khai thực 

hiện kịp thời.  

 Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập của 

UBND huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận:       
- UBND tỉnh(eOffice); 

- Sở Xây dựng(eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện(eOffice);  

- Phòng KTHT huyện(eOffice);  

- Lưu VT.                                                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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