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BÁO CÁO 

Công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG 

 xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019 

  

Kính gửi: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 129/VPĐP-HCTH ngày 10/6/2019 của Văn phòng 

Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019,   

UBND huyện Đình Lập báo cáo công tác triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG XDNTM 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập 

năm 2019 (Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/01/2019), Kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Bắc Lãng và xã 

Kiên Mộc năm 2019 (Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22/01/2019), Kế hoạch 

thực hiện củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 04 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2019 (Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 

14/3/2019); Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công xây dựng các công trình xây dựng 

cho xã nông thôn mới năm 2019 (Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/3/2019); 

Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 

(Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 15/3/2019); Kế hoạch Tổ chức Lễ công bố 

Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận xã Bắc Xa đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2018 (Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22/01/2019); Kế hoạch về tổ 

chức tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 

(Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 02/5/2019);  

Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 

2018, triển khai Kế hoạch năm 2019; Tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã Bắc Xa 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo huyện, Ban 

chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã và Ban phát triển thôn. 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã rà soát hiện trạng các 

tiêu chí để làm cơ sở xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2019, đảm bảo sát thực tế, hiệu quả 



 2 

cao. Trong tháng 5 vừa qua, huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

phối hợp với UBND các xã biên giới tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các 

tiêu chí theo Bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (Theo Quyết định số 738/QĐ-

UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bộ tiêu chí 

và quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020) đối với 28 thôn trên địa bàn hai xã Biên 

giới Bính Xá và Bắc Xa, đồng thời đăng ký kế hoạch đầu tư vốn đối với các 

thôn phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2019-2020 với tổng số tiền là 47.323 triệu 

đồng (nhà nước hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất đối với thôn là 3.190 triệu 

đồng, cơ sở hạ tầng thôn là 41.833 triệu đồng, nhân dân đối ứng là 2.300 triệu 

đồng). 

2. Công tác tuyên truyền, vận động 

Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới tiếp tục được 

tập trung đẩy mạnh với hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, 

đối tượng tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Kết quả: Đến thời 

điểm báo cáo đã xây dựng được 61 tin bài, 08 chuyên mục “xây dựng nông thôn 

mới”, tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 219 cuộc, với 7.901 lượt người tham 

dự, với nội dung về tiến độ xây dựng nông thôn mới, các gương điển hình tiên 

tiến, các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã trong huyện
1
. 

3. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình 

a) Kết quả kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, cuối năm 2018 UBND huyện 

Đình Lập đã sáp nhập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 

2020 với Ban chỉ đạo giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 thành Ban Chỉ đạo các 

Chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo) (Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND 

huyện Đình Lập) để đảm  bảo nâng cao năng lực của Ban Chỉ đạo. 

b) Kết quả kiện toàn bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo các cấp 

- Cấp huyện: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện có 

tổng số 11 người (kiện toàn tại Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 

của Chủ tịch UBND huyện Đình Lập). Trong đó: Chánh Văn phòng - Phó Chủ 

tịch UBND huyện, Phó Chánh Văn phòng – Trưởng phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Thành viên phụ trách, kiêm nhiệm là công chức của phòng Nông nghiệp 

và PTNT, một số phòng chuyên môn liên quan khác. 

Do chưa có biên chế riêng cho công tác chuyên trách nông thôn mới nên 

huyện vẫn sử dụng biên chế, bộ máy của phòng Nông nghiệp và PTNT phụ 

trách phục vụ công tác tổng hợp, xây dựng nông thôn mới huyện 

                                           
1 Đoàn thanh niên tuyên truyền 40 cuộc, với 1.200 lượt đoàn viên tham gia, Hội Nông dân tuyên truyền được 77 

cuộc với 2.366 lượt người tham gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyên truyền được 102 cuộc với 4.335 lượt người tham gia. Trung 

tâm văn hóa, Thể thao và truyền thông đã xây dựng được 61 tin bài, 08 chuyên mục “xây dựng nông thôn mới”.  
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- Cấp xã: 10/10 xã bố trí 01 công chức thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới. 

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện Chương trình 

- Phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức được 03 

lớp tập huấn cho đối tượng làm công tác xây dựng NTM năm 2019 tại xã Bắc 

Lãng với tổng số lượng học viên tham gia là 202 lượt người. Đối tượng tham gia 

là thành viên Ban chỉ đạo, Ban Quản lý xã và Ban phát triển thôn, Bí thư chi bộ, 

trưởng các thôn bản, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại và 

một số hộ dân tiêu biểu trên địa bàn xã Bắc Lãng.  

- Tính đến thời điểm báo cáo đã thực hiện tập huấn, chuyển giao khoa học 

kỹ thuật được 05 cuộc cho 205 lượt người tham dự, tập huấn kỹ thuật trồng cây 

phân tán được 3 cuộc với 80 người tham gia, tuyên truyền về công tác phòng 

chống dịch tả lợn Châu Phi được 45 thôn, đối tượng tham gia là các hộ gia đình. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

- Công tác Quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới của các xã đã hoàn 

thành trong năm 2012 và được tổ chức công bố công khai đúng theo quy định.  

Trên cơ sở Đề án, Quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt, huyện 

huy động các nguồn lực để tổ chức xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội nông thôn theo hướng dẫn tiêu chuẩn của Bộ, ngành Trung ương và 

của tỉnh. Việc lựa chọn công trình đầu tư, quy mô, địa điểm, thời gian, lộ trình 

thực hiện đảm bảo dân chủ, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ 

quốc, các đoàn thể và nhân dân. Tuy nhiên, việc rà soát, điều chỉnh bổ sung các 

quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường nông thôn, quy hoạch 

sản xuất trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới chưa được thực hiện thường 

xuyên, việc gắn với tái cơ cấu nông nghiệp cấp huyện cơ bản thực hiện chưa 

đồng bộ, chủ yếu vẫn thực hiện độc lập. 

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 

2.1. Tiêu chí Giao thông: Trong 6 tháng đầu năm, đã cứng hóa được 

3,75km đường giao thông liên xã, trục xã, nâng tổng đường đã cứng hóa được 

54,45/214,5km đạt 25,38%; đường giao thông trục thôn, liên thôn đã cứng hóa 

được 0,72km nâng tổng đường được cứng hóa được 30,39/68,103km đạt 

44,62%; đường ngõ xóm đã cứng hóa được 1,28km nâng tổng đường được cứng 

hóa 133,99/269,976km, đạt 49,65%; đường trục chính nội đồng đã cứng hóa 

được 3,15/6,0km đạt 52,5%. 

Đến nay, có 04/10 xã đạt tiêu chí 2 – Giao thông (tính riêng các chỉ tiêu 

nhỏ trong tiêu chí thì có 4/10 xã đạt chỉ tiêu 2.1; 05/10 đạt chỉ tiêu 2.2; 07/10 đạt 

chỉ tiêu 2.3; 09/10 đạt chỉ tiêu 2.4). 

2.2. Tiêu chí Thủy lợi: Tổng số km thủy lợi trên địa bàn các xã là 

188,84km, số km kênh mương đã được kiên cố hóa là 130,11km đạt 68,9%; 
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tổng diện tích trong phạm vi thiết kế của các công trình thủy lợi là 1.200ha, thực 

tế hiện nay các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới, tiêu chủ động cho 

1.032,93ha đạt 86,07%. Trong đó, năm 2019, tiếp tục đầu tư công trình sửa 

chữa, kiên cố mương Khe Nà xã Châu Sơn và sửa chữa, kiên cố mương Nà Mun 

xã Đình Lập, đồng thời tiếp tục hỗ trợ xi măng thủy lợi nhỏ để xây dựng các 

công trình thủy lợi nhỏ, đến nay đã cấp được 115,7/233,9 tấn xi măng cho 37 

công trình thủy lợi thuộc 5 xã (Đình Lập, Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa, Lâm Ca) 

bằng 49,46% kế hoạch. 

Đến nay, có 10/10 xã đạt tiêu chí 3 - Thủy Lợi. 

2.3. Tiêu chí Điện: Hệ thống lưới điện quốc gia đã kéo đến cơ bản 10/10 

xã trong huyện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt ở nông thôn; số hộ được sử 

dụng điện là 5.330/5.495 hộ; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới đến nay đạt trên 

96,997%.  

Đến nay, 09/10 xã đạt tiêu chí điện, riêng xã Châu Sơn còn 02 thôn (Pặn 

Ngọn, Pặn Giữa), xã Bính Xá còn 01 thôn (Ngàn Trả) chưa có điện lưới quốc 

gia. 

2.4. Tiêu chí Trường học: Có 04/10 xã đạt tiêu chí 5 - Trường học. 

2.5. Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Trong 6 tháng đầu năm 2019, đầu tư 

xây mới 03 nhà văn hóa thôn xã Bắc Lãng, nâng cấp 02 nhà văn hóa thôn xã Bắc 

Lãng, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà văn hóa xã Bắc Lãng. Đến nay đã có 

05/10 xã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã đạt chuẩn, có 03 nhà văn hóa 

thôn cần xây dựng trong năm 2019 và 46 nhà văn hóa thôn cần nâng cấp để đáp 

ứng nhu cầu sử dụng theo quy định.  

Đến thời điểm hiện tại có 05/10 xã đạt tiêu chí (Đình Lập, Cường Lợi, 

Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc). 

2.6. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) 

Hiện tại có 08/10 xã đạt tiêu chí do các xã này không quy hoạch chợ, còn 

02/10 xã chưa đạt (Châu Sơn, Lâm Ca) do trong quy hoạch xây dựng chợ cụm, 

tại xã Châu Sơn đã có mặt bằng tuy nhiên chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng 

chợ theo quy định. 

2.7. Tiêu chí Thông tin và truyền thông (tiêu chí số 8) 

Có 05/10 xã có Đài Truyền thành và hệ thống loa đến các thôn bản (Đình 

Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc); 10/10 xã có ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý, điều hành; có Internet của các nhà mạng như Viettel, 

Vina phone, tuy nhiên một số xã sóng điện thoại chưa phủ đến hết các thôn trên 

địa bàn xã vùng sâu, vùng xa...  
 

Hiện tại có 04/10 xã đạt tiêu chí (Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Kiên 

Mộc). 

2.8. Tiêu chí Nhà ở dân cư: Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã vận động 

Nhân dân xóa được 05 nhà, giảm số nhà tạm, nhà dột nát xuống còn 173, sửa 
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chữa nhà đảm bảo 3 cứng được 106 nhà, nâng tổng số nhà đạt chuẩn là 

3.888/5.548 hộ, đạt 70,07%. Dự kiến cuối năm 2019, thực hiện xóa nhà tạm, nhà 

dột nát được trên 22 hộ tại xã Bắc Lãng. Đến thời điểm hiện tại có 04/10 xã đạt 

tiêu chí (Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa), các xã còn lại do vẫn còn một 

số hộ nhà tạm, dột nát. 

3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân 

- Đối với vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững (Chương trình 135) năm 2019: Tổng kinh phí được giao 2.826 triệu 

đồng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc UBND 

các xã định hướng, lựa chọn các nội dung, đối tượng hỗ trợ, đồng thời xây dựng các 

mô hình trình thẩm định theo quy định. Đến nay, đã có 03 xã (Thái Bình, Cường 

Lợi, Bắc Lãng) đã gửi hồ sơ cho phòng chuyên môn xem xét thẩm định, trình 

UBND huyện phê duyệt dự án với số dự án là 03 dự án, số hộ thụ hưởng là 365 hộ, 

số kinh phí thực hiện hỗ trợ là 677 triệu đồng (Dự kiến hỗ trợ 37.479kg phân bón, 

3.796 con gia cầm và 15.639kg thức ăn chăn nuôi). 

- Đối với vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a năm 2019: 

Tổng kinh phí được giao 5.606 triệu đồng (4.606 triệu đồng thực hiện hỗ trợ phát 

triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, 1.000 triệu đồng nhân rộng mô hình giảm nghèo). 

Đến nay đã có 11/12 xã thị trấn (hiện còn xã Đồng Thắng chưa gửi hồ sơ trình thẩm 

định dự án cho phòng chuyên môn) đã gửi hồ sơ dự án cho phòng chuyên môn thẩm 

định để trình UBND huyện phê duyệt theo quy định, với tổng số dự án là 13 dự 

án/10 xã, thị trấn, với số hộ đề nghị là 556 hộ (204 hộ nghèo, 286 hộ cần nghèo và 66 

hộ mới thoát nghèo) thuộc 63 thôn, bản của 10 xã, thị trấn; số kinh phí thực hiện các 

dự án là 4.747 triệu đồng, trong đó vốn nhà nước thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất 

cho các hộ là 3.394 triệu đồng, vốn các hộ tham gia dự án thực hiện đối ứng là 1.358 

triệu đồng (Dự kiến hỗ trợ 59.459 cây Sa Nhân, 81.379 cây Ba Kích, 9.538 cây Chè 

Hoa Vàng, 147 con Dê, 31 máy hái Chè búp tươi, 55.880kg phân bón, 28.681kg thức 

ăn chăn nuôi và 21.195 con gia cầm các loại). 

- Đối với vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2019 theo Quyết định 

06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh: Tổng kinh phí 1.538,7 

triệu đồng được phân bổ cho 10 xã với 754 hộ nghèo dân tộc thiểu số ít người ở 

xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện năm 2019, hiện nay các xã đã thực hiện 

hỗ trợ 153.016kg phân bón các loại cho nhân dân phát triển sản xuất. 

- Đối với vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 được 1.750 triệu đồng cho 05 xã (Bắc Lãng, 

Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc) với định mức 350 triệu đồng/xã, huyện 

đã triển khai phân bổ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất xuống các xã, hiện nay 

các xã đang triển khai lựa chọn nội dung hỗ trợ, xây dựng mô hình theo quy định. 

Đối với dự án Nhân rộng mô hình chăn nuôi và vỗ béo trâu bò bán chăn thả xã 

Cường Lợi là 730 triệu đồng, hiện phòng Nông nghiệp và PTNT đang hướng dẫn 

xã Cường Lợi tổ chức triển khai lựa chọn đối tượng tham gia và hoàn thiện các thủ 

tục, hồ sơ cần thiết để triển khai mô hình theo quy định.  
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+ UBND xã Cường Lợi: Lựa chọn mô hình trồng cây cây Ba Kích tím dưới 

tán rừng tự nhiên, với quy mô 10ha, số hộ tham gia khoảng 10 hộ thuộc thôn Đồng 

Khoang, xã Cường Lợi. Hiện Ban quản lý xã đang tiến hành lập thuyết minh và dự 

toán chi tiết trình phê duyệt theo quy định. Dự kiến hoàn thành và trình phê duyệt 

trong tháng 6/2019. 

+ UBND xã Bắc Lãng: Lựa chọn mô hình chăn nuôi vịt cổ xanh, với quy mô 

khoảng 5.000 con, diện tích chăn nuôi khoảng 02ha, đối tượng tham gia là HTX; 

tổng kinh phí cho mô hình khoảng 480.000.000 đồng (Nhà nước hỗ trợ 

350.000.000 đồng, nhân dân đối ứng là 130.000.000 đồng). HTX đang triển khai 

xây dựng chuồng trại chăn nuôi, đạt khoảng 50%KH. UBND xã đang triển khai 

lựa chọn các hộ tham gia, xây dựng thuyết minh và dự toán chi tiết trình phê duyệt 

theo quy định. Dự kiến hoàn thành và trình phê duyệt trong tháng 6/2019. 

+ UBND xã Bắc Xa: Lựa chọn mô hình Bò bán chăn thả, với quy mô 

khoảng 25 con Bò, đối tượng tham gia khoảng 3-4 hộ; tổng kinh phí khoảng 

700.000.000 đồng (Nhà nước hỗ trợ 350.000.000 đồng, nhân dân đối ứng là 

350.000.000 đồng). Hiện UBND xã đang triển khai lựa chọn các hộ tham gia, xây 

dựng thuyết minh và dự toán chi tiết trình phê duyệt theo quy định. Dự kiến hoàn 

thành và trình phê duyệt trong tháng 6/2019. 

+ UBND xã Bính Xá: Hiện UBND xã đang triển khai lựa chọn nội dung hỗ 

trợ, đối tượng tham gia, xây dựng thuyết minh và dự toán chi tiết trình phê duyệt 

theo quy định. Dự kiến hoàn thành và trình phê duyệt trong tháng 6/2019. 

+ UBND xã Kiên Mộc: Lựa chọn mô hình Bò bán chăn thả, với quy mô 

khoảng 22 con Bò, đối tượng tham gia khoảng 06 hộ; tổng kinh phí khoảng 

560.000.000 đồng (Nhà nước hỗ trợ 350.000.000 đồng, nhân dân đối ứng là 

210.000.000 đồng). Hiện UBND xã đã xây dựng thuyết minh và dự toán chi tiết 

đang trình phòng chuyên môn thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt theo quy 

định. Dự kiến hoàn thành và trình phê duyệt trong tháng 6/2019. 

- Theo Kế hoạch đào tạo nghề cho nông nghiệp nông thôn năm 2019: Đến 

thời điểm báo cáo đã mở được 03 lớp (Lớp kỹ thuật chăn nuôi gà), với 105 

người tham gia. Tổng số người dân trong độ tuổi lao động 14.353 người, trong 

đó có 13.876 người có việc làm thường xuyên, chiếm tỷ lệ 96,67%. Hiện có 

10/10 xã đạt tiêu chí về Lao động việc làm. 

4. Giảm nghèo và an sinh xã hội 

Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời tổ 

chức thăm, tặng quà và cấp phát tiền hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán cho các 

đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng có 

hoàn cảnh khó khăn. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 vùng nông 

thôn, có 1.421 hộ nghèo, chiếm 25,61%; 1.080 hộ cận nghèo, chiếm 18,2%. Trong 

đó, số hộ nghèo theo thu nhập là 1.234 hộ, chiếm 22,24%, số hộ nghèo theo đa 

chiều là 187 hộ, chiếm 3,37% (số hộ nghèo vùng nông thôn là 187 hộ, chiếm 

2,6%).  

5. Phát triển giáo dục ở nông thôn 
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- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Duy trì 10/10 xã đạt chuẩn 

PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 

100%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. 

- Phổ cập giáo dục tiểu học: Duy trì vững chắc kết quả 10/10 xã đạt chuẩn 

PCGD tiểu học mức độ 3. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%. Tỷ 

lê ̣trẻ 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học đạt 97%. Tỷ lệ trẻ 14 tuổi hoàn 

thành Chương trình tiểu học đạt 100%.  

 - Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 05/10 xã đạt chuẩn mức độ 3; 05/10 

xã đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ trẻ 

độ tuổi 11-14 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học 98,64%. Tỷ lệ huy động trẻ 

hoàn thành Chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 99,52%. Tỷ lệ học sinh lớp 

9 (2 hệ) tốt nghiệp THCS đạt 99,46%. Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi có 

bằng tốt nghiệp THCS (2 hệ): 91,18%. Tỷ lệ huy động số thanh thiếu niên từ 15-

18 tuổi tốt nghiệp THCS vào học THPT, bổ túc THPT, Trung cấp chuyên 

nghiệp và trường dạy nghề: 73,84%.   

- Công tác xóa mù chữ, giáo dục sau khi biết chữ: 10/10 đạt chuẩn xóa mù 

chữ (XMC); Tỷ lệ biết chữ từ 15-60 tuổi đạt 93,3% tăng 0,8% so năm 2017. 

Trong 6 tháng năm 2019, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyển sinh, mở 

được 03 lớp dạy nghề cho lao động nông nghiệp nông thôn (lớp kỹ thuật chăn 

nuôi gà) với 105 học viên, nâng tỷ lệ lao động nông thông qua đào tạo đạt 48%.  

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 10/10 xã đạt tiêu chí về Giáo dục và 

Đào tạo.  

6. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người 

dân nông thôn 

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, y tế dự phòng, dân số, kế 

hoạch hóa gia đình được quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ, nhất là tăng 

cường phòng, chống hiệu quả các loại bệnh dịch nguy hiểm như: Tay chân 

miệng, sốt xuất huyết, vi rút Zika …; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được 

tăng cường kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch đã đề ra. Tổng số lần khám 

bệnh 6 tháng đầu năm ước thực hiện 15.000 lượt người, (trong đó, khám tại 

tuyến huyện 8.000 lượt người,  tuyến xã 7.000 lượt người); điều trị 2.440 lượt 

người (trong đó: điều trị nội trú 2.000 lượt người, điều trị ngoại trú 440 lượt 

người); chuyển tuyến 500 lượt người; phối hợp, tổ chức khám sàng lọc cho học 

sinh tiểu học và trẻ em khuyết tật
2
; tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra 

vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cụm chợ và khu vực đông dân cư, bếp ăn 

                                           
2
 Tổng hợp danh sách trẻ em khuyết tật của các xã, thị trấn đăng ký tham gia khám sàng lọc năm 2019 

được 51 em; phối hợp Đoàn bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, 

Trung tâm y tế huyện Đình Lập thực hiện khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện, có 38 trẻ em 

tham gia khám sàng lọc. Phối hợp với Đoàn bác sĩ Trung tâm tim mạch bệnh viện E Hà Nội và các trường học 

trên địa bàn xã Châu Sơn, Bắc Lãng, thị trấn Đình Lập thực hiện khám sàng lọc tim cho trẻ em: Có 87 em sau 

khám nghi mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ định đi siêu âm tim tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lạng 

Sơn, kết quả có 04 em được chỉ định phẫu thuật tim, 01 em phẫu thuật lồng ngực. 
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trường học
3
; trong 6 tháng đầu năm không phát hiện dịch bệnh xảy ra trên địa 

bàn.  

- Kết quả xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở: Tại trung tâm y tế 

huyện có 55 giường bệnh với 66 người y bác sỹ. Trong đó: 14 Bác sỹ, 06 Y sỹ, 

17 Điều dưỡng; 08 Nữ hộ sinhi; 08 Cán bộ khác và 06 Hợp đồng theo Nghị định 

68. Tại các trạm y tế xã với 03 gường bệnh/Trạm, đội ngũ  tại các Trạm Y tế xã, 

thị trấn: 71 người trong đó: 05 Bác sỹ, 25 Y sỹ, 15 Điều dưỡng, 14 Nữ hộ sinh, 

12 Cán bộ chuyên trách dân số. 

Đến nay có 06/10 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ tham gia BHYT ở 

các xã đạt trung bình 96,5% (Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc, 

Thái Bình). 

7. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn 

- Các hoạt động văn hóa – thể thao, thông tin – truyền thông được tăng 

cường, nhất là trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán; các phong trào văn nghệ, thể thao 

được các ngành, nhân dân nhiệt tình quan tâm, tham gia. Cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” với với Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao chất lượng 

và đi vào thực tiễn. 

- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn 

hóa cơ sở: UBND huyện đã ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn xây dựng và 

thực hiện hương ước, quy ước của thôn, khối phố. Đến nay, đa số nhân dân các 

thôn bản, khu phố đã thực hiện khá tốt các quy định của  quy ước. Tuy nhiên, 

còn một số trường hợp vi phạm quy định như tổ chức báo hiếu, đám ma làm 

nhiều rạp, ăn nháp, làm đám cưới có số mâm vượt so với quy định quy ước đưa 

ra. Đến nay, UBND huyện đã công nhận lại hướng ước, quy ước đối với 

138/138 thôn, bản, khu phố của 12/12 xã, thị trấn, đạt 100% theo kế hoạch.  

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn các xã có 95/128 thôn đạt thôn, 

khu văn hóa đạt 74,2%. Kết quả có 07/10 xã đạt tiêu chí (Đình Lập, Cường Lợi, 

Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc, Bắc Lãng, Lâm Ca). 

8. Vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và 

xã nông thôn mới nâng cao 

a) Công tác môi trường nông thôn 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân các thôn bản tham gia vệ sinh 

đường làng, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ 

môi trường và hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã Bắc Lãng, với tổng số 87 người tham gia. Trong 6 tháng 

đầu năm, đã huy động được 74 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng được 50 nhà tiêu hợp 

                                           
3
 Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra 24 cơ sở, phát hiện 07 cơ sở vi phạm, xử phạt số tiền 

6,2 triệu đồng (lỗi vi phạm không niêm yết giá, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, người chế biến thực phẩm 

không dùng găng tay). Kiểm tra giá bán thuốc tại 4 cơ sở kinh doanh thuốc, qua kiểm tra các tại cơ sở  bán thuốc 

đúng với giá niêm yết.  
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vệ sinh, 12 lò đốt rác tại xã Bắc Lãng, 24 triệu đồng hỗ trợ xây 12 lò đốt rác tại xã 

Lâm Ca. Riêng xã Lâm Ca, trong 6 tháng đầu năm đã vận động các được 162 hộ 

đầu tư xây dựng đạt 3 sạch (bao gồm xây dựng được 246 nhà tiêu hợp vệ sinh, 

213 nhà tắm và 300 bể chứa nước). 

Đến nay có 04/10 xã đạt tiêu chí về môi trường (Đình Lập, Cường Lợi, Bính 

Xá, Bắc Xa). 

b) Kết quả xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2019 

Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện đã tham mưu cho UBND 

huyện Công văn số 329/UBND-VPĐP ngày 29/3/2019 về việc đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 

2019 và Công văn số 845/UBND-VPĐP ngày 10/5/2019 chỉ đạo thực hiện xây 

dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu để đôn đốc, chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông 

thôn mới khẩn trương lựa chọn địa điểm và triển khai thực hiện quy trình theo 

Hướng dẫn số 107/HD-VPĐP của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

Lạng Sơn về tạm thời thực hiện xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay các xã đã khảo sát lựa chọn địa điểm và đang xây dựng 

Phương án để trình UBND huyện phê duyệt.  

Cụ thể: 

Trên địa bàn huyện, năm 2019 triển khai xây dựng 04 mô hình khu dân cư 

kiểu mẫu tại các xã Đình Lập (tại Thôn Kim Quán), xã Cường Lợi (thôn Khe 

Bó), xã Bính Xá (thôn Bản Xả), xã Bắc Xa (thôn Nà Thuộc). Dự kiến: 

- Xây dựng tiếp Mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Kim Quán, xã 

Đình Lập. 

- Xây dựng Mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Khe Bó, xã Cường Lợi:  

+ Tổng số 21 hộ tham gia. 

+ Dự toán tổng kinh phí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu khoảng 

585.457.000 đồng, gồm: 

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 200.000.000 đồng (Thực hiện hỗ trợ trực tiếp 

cho hộ gia đình: 163.675.000  đồng, Hỗ trợ cho thôn: 36.325.000 đồng). 

Nhân dân đối ứng: 294.327.000 đồng. 

Vốn huy động khác: 91.130.000 đồng. 

- Xây dựng Mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Bản Xả, xã Bính Xá:  

+ Tổng số 24 hộ tham gia. 

+ Dự toán tổng kinh phí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu khoảng 

431.600.000 đồng, gồm: 

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 200.000.000 đồng (Thực hiện hỗ trợ trực 

tiếp cho hộ gia đình: 63.850.000  đồng, Hỗ trợ cho thôn: 136.150.000 đồng). 

- Nhân dân đối ứng: 231.600.000 đồng. 
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- Xây dựng Mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Nà Thuộc, xã Bắc Xa: 

+ Tổng số 27 hộ tham gia; 

+ Dự toán tổng kinh phí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu khoảng 

312.610.000 đồng, gồm: 

 Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 200.000.000 đồng (Thực hiện hỗ trợ trực 

tiếp cho hộ gia đình: 62.000.000  đồng, Hỗ trợ cho thôn: 138.000.000 đồng). 

Nhân dân đối ứng: 112.610.000 đồng. 

Hiện nay, các xã đang triển khai họp dân, thống nhất các nội dung cụ thể, 

chi tiết hỗ trợ xây dựng khu dân cư như cảnh quan, đường làng ngõ xóm sáng, 

xanh, sạch đẹp, môi trường sinh thái trong lành; Nhà ở, vườn hộ, chuồng trại 

trong khu dân cư được quy hoạch, chỉnh trang, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, sắp 

xếp hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.  

9. Đối với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

Kết quả rà soát xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Quyết 

định số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban 

hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 

- 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

- Xã Đình Lập mới đạt 2/14 tiêu chí (Tiêu chí 3 về Thủy lợi, Tiêu chí 5 về 

Trường học) và đạt 12/35 chỉ tiêu; còn 12/14 tiêu chí chưa đạt và 23/35 chỉ tiêu 

chưa đạt.  

- Xã Cường Lợi mới đạt 04/14 tiêu chí (Tiêu chí 3 về Thủy lợi, Tiêu chí 5 

về Trường học, tiêu chí 10 về Phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất, 

tiêu chí 13 về Khu dân cư kiểu mẫu và đạt 20/35 chỉ tiêu, còn 10/14 tiêu chí 

chưa đạt và 15/35 chỉ tiêu chưa đạt.  

- Xã Bính Xá đạt 02/14 tiêu chí (Tiêu chí 5 về Trường học, tiêu chí 14 về 

Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội) và đạt 15/35 chỉ tiêu; còn 12/14 

tiêu chí chưa đạt và 20/35 chỉ tiêu chưa đạt.  

Tuy nhiên một số chỉ tiêu được đánh giá đạt ở các xã trên nhưng vẫn còn 

non. 

- Xã Bắc Xa vừa đạt chuẩn cuối năm 2018, hiện đang rà soát theo Quyết 

định 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ kết quả điều tra rà soát thực tế các thôn, năm 2019, huyện Đình 

Lập thống nhất lựa chọn xã Cường Lợi là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 

để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020. Theo 

đó, Ban Chỉ đạo huyện đã trực tiếp làm việc với xã Cường Lợi và chỉ đạo các 

phòng chuyện môn phụ trách các tiêu chí phối hợp với UBND xã Cường Lợi 

xây dựng Kế hoạch, Phương án tổng thể để triển khai thực hiện. 

Ngày 11/02/2019, UBND xã Cường Lợi đã xây dựng và tổ chức triển khai 

kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. 

Dự kiến năm 2019, xã phấn đấu đạt thêm 6 tiêu chí gồm: Tiêu chí 1 – Giao 
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thông, tiêu chí 2 – Nhà văn hóa, khu thể thao, tiêu chí 4 – Điện, tiêu chí 6 – 

Truyền thông, tiêu chí 7 – Nhà ở và công trình phụ trợ, tiêu chí 12 – Vệ sinh môi 

trường. Năm 2020, phấn đấu 5 tiêu chí còn lại: Tiêu chí 8 – Thu nhập, tiêu chí 9 

– Hộ nghèo, tiêu chí 11 – Văn hóa, giáo dục, y tế và tiêu chí 14 – Hệ thống 

chính trị và an ninh trật tự xã hội. 

Hiện nay, xã đang triển khai xây dựng phương án, dự toán kinh phí được 

đầu tư phân bổ cho xã nâng cao 1.050 triệu đồng, tập trung vào các nội dung hỗ 

trợ đầu tư mở rộng khu thể thao, dụng cụ thể dục thể thao nhà văn hóa xã, nhà 

văn hóa thôn, lắp đặt hệ thống điện thắp sáng cho các thôn, lắp đặt loa truyền 

thanh cho một số thôn. 

10. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính 

quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện 

và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng 

cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện, 

chất lượng ngày càng được nâng lên. Huyện đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, 

cơ sở vật chất Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo công tác phục vụ cho 

các tổ chức, cá nhân và nhân dân. Bộ máy chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn 

tiếp tục được củng cổ, kiện toàn và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đáp ứng 

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. 

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa.  

Kết quả: Tổng số cán bộ, công chức có mặt đến thời điểm hiện nay 243 

cán bộ, công chức. Trong đó: 

- Về trình độ học vấn: 240/243 cán bộ, công chức đạt chuẩn (03 đồng chí 

cán bộ chưa đạt chuẩn  và đã làm hồ sơ nghỉ chế độ trong năm 2019). 

- Về Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 237/243 cán bộ, công chức đạt 

chuẩn (04 đồng chí nghỉ chế độ 108 trong năm 2019, 01 đồng chí nghỉ Quý I  

năm 2020). 

- Về Trình độ Lý luận chính trị: 240/ 243 cán bộ, công chức đạt chuẩn; 

- Về trình độ Quản lý nhà nước: 235/ 243cán bộ, công chức đạt chuẩn 

- Về trình độ Tin học: 242/ 243 cán bộ, công chức đạt chuẩn. 

11. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn 

Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 

quốc phòng, quân sự địa phương. Thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên Ban Chỉ đạo,  xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện 

tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Tổ chức Lễ giao nhận 

quân năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu giao, tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện lực lượng 

DQTV, DBĐV theo kế hoạch; tổ chức tham gia Hội thao quốc phòng năm 2019. 
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Tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa ổn định, không có vụ việc 

phức tạp xảy ra; tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại 

các địa bàn trọng điểm, các điểm vui chơi đông người, các lễ hội trước, trong và 

sau tết Nguyên đán; thường xuyên tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử phạt các 

trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.  

12. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực 

Tổng số các nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2019 là 127.431 triệu đồng 

Trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 105.911 triệu đồng (Bao gồm: Vốn cân đối 

ngân sách địa phương: 26.878 triệu đồng; Vốn Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới: 38.700 triệu đồng; Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững: 37.813  triệu đồng; Vốn trái phiếu Chính phủ: 2.520 triệu đồng); Vốn sự 

nghiệp: 21.520 triệu đồng
4
. 

UBND huyện đã phân bổ đầu tư cho 89 công trình và hỗ trợ xi măng làm 

thủy lợi nhỏ, giao thông nông thôn, duy tu thường xuyên các tuyến đường huyện 

và chuẩn bị mặt bằng cho các công trình, trong đó (thanh toán vốn 41 công 

trình, chuyển tiếp 10 công trình, khởi công mới 38 công trình), các công trình 

chuyển tiếp đã hoàn thành 8/10 công trình, hiện còn 2 công trình đang thực hiện 

theo kế hoạch. Đối với công trình khởi công mới đã hoàn thành 9 công trình, 

khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 63.637 triệu đồng, giải ngân 

thanh toán ước được 77.159 triệu đồng, trong đó (thanh toán vốn 32.158 triệu 

đồng, thanh toán khối lượng 45.001 triệu đồng) đạt 60,58% kế hoạch. Tổng số 

xi măng cung ứng làm đường GTNT và các công trình giao thông là 2.100 tấn 

đạt 118,3% kế hoạch, cứng hóa được 16.502m đường, rộng từ 1,5 đến 3m.  

Cụ thể tiến độ thực hiện các nguồn vốn chi tiết danh mục và tiến độ công 

trình như biểu kèm theo. 

13. Kết quả thực hiện nông thôn mới xã về đích năm 2019 (Bắc Lãng) 

Đến nay, xã Bắc Lãng đã đạt 11 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 1 - Quy hoạch, 

tiêu chí 3 - Thủy lợi, tiêu chí 4 – Điện, tiêu chí 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn, tiêu chí 10 – Thu nhập, tiêu chí 12 – Tỷ lệ lao động có việc làm, tiêu 

chí 13 – Tổ chức sản xuất, tiêu chí 14 – Giáo dục và Đào tạo, tiêu chí 16 – Văn 

hóa, tiêu chí 18 -  Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí 19 – Quốc 

phòng và An ninh. 

Năm 2019, xã Bắc Lãng xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt 08 tiêu chí, 

gồm: Tiêu chí 2 – Giao thông, tiêu chí 5 – Trường học, tiêu chí 6 - Cơ sở vật 

chất văn hóa, tiêu chí 8 – Thông tin và Truyền thôn, tiêu chí 9 – Nhà ở dân cư, 

tiêu chí 11 – Hộ nghèo, tiêu chí 15 – Y tế, tiêu chí 17 – Môi trường và An toàn 

thực phẩm. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, cụ thể như sau: 

                                           
4
 Cụ thể: Vốn cân đối từ tiền sử dụng đất: 569 triệu đồng; Vốn sự nghiệp kinh tế khác: 7.712 triệu đồng; 

Vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính: 950 triệu đồng; Vốn hỗ trợ có mục tiêu về cơ sở hạ tầng huyện 30a: 7.000 

triệu đồng; Kinh phí sửa chữa, cải tạo CSVC các trường học: 430 triệu đồng; Vốn sự nghiệp thủy lợi: 1.337 triệu 

đồng; Vốn sự nghiệp giao thông: 3.522 triệu đồng. 
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- Tiêu chí 2 – Giao thông: Xã có 03 tuyến đường trục xã với tổng chiều 

dài là 4.300m, trong đó: đã cứng hóa được 3.000m, có 1.500m đường đất 

trùng với đường sản xuất, vẫn đảm bảo giao thông thuận lợi bốn mùa phục 

vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, còn 800m đường khe Chòi hiện 

đang thi công, đến nay đã triển khai đặt cống, làm nền và rãnh được khoảng 

500m. Đường trục thôn cứng hóa được 1.360/2.760m, đạt 49%, hiện nay xã 

đang triển khai cứng hóa 300m đường Nà Phai; Đường ngõ xóm cứng hóa 

được được 6.362/7.454m, 85,35%, trong 4 tháng đầu năm 2019 xã đã cấp 

thêm được 28 tấn xi măng cho 16 hộ làm đường giao thông nông thôn tại 

các thôn Khe Hả, Bản Hả với tổng chiều dài là 293m, nâng tỷ lệ cứng hóa 

đường ngõ xóm lên 6.655/7454m, bằng 89,28%. 

- Tiêu chí 5 – Trường học: Xã có 03 cấp trường gồm: Mầm Non, Tiểu học 

và PTDTBT Trung học cơ sở. Hiện nay các trường đang hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng, về trang thiết bị xã và nhà trường đã có ý kiến và đề nghị ngành giáo dục 

đầu tư trang thiết bị còn thiếu cho 3 cấp trường. Dự kiến đến tháng 9 (đầu năm 

học 2019-2020) sẽ đạt tiêu chí. 

- Tiêu chí 6 - Cơ sở vật chất văn hóa: Nhà văn hóa xã đang xây dựng; nhà 

văn hóa thôn Khe Cảy và Khe Hả kế hoạch xây mới, đã được cấp kinh phí, đã có 

mặt bằng với tổng diện tích 300m
2
; nhà văn hóa thôn Khe Mò và thôn Khe Chòi 

kế hoạch cải tạo, nâng cấp, hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt kinh 

phí. Dự kiến trong tháng 5-6/2019 xã sẽ san gạt xong mặt bằng để xây dựng, đến 

tháng 10/2019 tiêu chí sẽ đạt. 

- Tiêu chí 8 – Thông tin và Truyền thông: Xã đã có điểm phục vụ bưu 

chính, có dịch vụ internet và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 

lý, điều hành, chỉ còn thiếu hệ thống loa đài cho xã quản lý để đạt tiêu chí. Hiện 

ngành chức năng đã khảo sát chuẩn bị lắp đặt.  

- Tiêu chí 9 – Nhà ở dân cư: Đầu năm 2019, trên địa bàn xã còn 22/337 

nhà tạm dột nát. Đến nay có 17 nhà đã xuống móng, 05 nhà dự kiến sẽ xây dựng 

trong tháng 7/2019. Dự kiến đến tháng 10 sẽ xóa được hết nhà tạm, nhà dột nát. 

Dự kiến đến tháng 10 sẽ xóa được hết nhà tạm, nhà dột nát. 

- Tiêu chí 11 – Hộ nghèo: Số hộ nghèo trên địa bàn xã là 93/337 hộ, 

chiếm 27,59%. Kế hoạch chỉ tiêu giảm nghèo cho các thôn với tổng số là 60 hộ. 

Dự kiến đến tháng 10 năm 2019 sẽ giảm được 60 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 

còn 9,79%,  tiêu chí sẽ đạt. 

- Tiêu chí 15 – Y tế: Hiện nay Trạm y tế xã đã xây dựng xong tầng 1 tại 

thôn Khe Mò, đang triển khai xây tầng 2. Dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao đưa 

công trình vào sử dụng trong tháng 8/2019. 

- Tiêu chí 17 – Môi trường và An toàn thực phẩm: Trên địa bàn xã có 267 

tuyến đường làng, ngõ xóm, trong đó có 5 tuyến đường đất, 21 đường ngõ xóm không 

lầy lội; có 241 đường đã được quét dọn thường xuyên. Các tuyến đường trục xã như 

Khe Hả, Khe Mò (Khe Mò-Khe Pạc) được quét dọn thường xuyên, tuy nhiên tuyến 

đường trục xã Khe Hả do các hộ sinh sống tập trung phía trên đường nên nước thải sinh 
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hoạt của một số hộ vẫn chưa được thu gom nên nước tràn qua đường gây khó khăn cho 

việc quét dọn, chất thải sinh hoạt chưa được thu gom xử lý. Chỉ tiêu này đã được các 

ban ngành đoàn thể xây dựng Chương trình phối hợp để thực hiện, cụ thể: Hội Liên hiệp 

phụ nữ xã đã xây dựng chuong trình phối hợp với Đoàn TNCSHCM; phối hợp giữa 

UBMT, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh xã, trong đó có lịch cụ thể cho từng tuyến 

đường, có phân công cụ thể phụ trách cho từng thành viên.  

Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã có 195/337 hộ có nhà tiêu hợp vệ 

sinh (đạt 57,86%) tăng được 8 hộ và còn 142 hộ không có nhà tiêu, 234 hộ có 

nhà tắm hợp vệ sinh (đạt 69, 43%), 103 hộ có nhà tắm không hợp vệ sinh; có 

300 hộ có bể chứa nước hợp vệ sinh (đạt 89%), 37 hộ có bể chứa nước không 

hợp vệ sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, xã đã tiếp nhận 70 triệu đồng của nhà 

thầu xây dựng các công trình trên địa bàn xã Bắc Lãng ủng hộ để xây dựng nông 

thôn mới và 50 triệu đồng của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hỗ trợ 

xây nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ chưa có nhà tiêu trên địa bàn xã Bắc Lãng, 

UBND xã đã tổ chức rà soát lập danh sách hỗ trợ tập trung tại 3 thôn: Đồng 

Quan  thôn Khe Chòi và thôn Khe Hả, các hộ đã nhất trí thực hiện. Dự kiến chỉ 

tiêu sẽ đạt trong năm 2019. 

14. Kết quả thực hiện nông thôn mới xã đặc biệt khó khăn (Kiên 

Mộc) 

Đến nay, xã Kiên Mộc đã đạt 11 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 1 - Quy hoạch, 

tiêu chí 3 - Thủy lợi, tiêu chí 4 – Điện, tiêu chí 6 – Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu 

chí 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí 12 – Tỷ lệ lao động có việc 

làm, tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất, tiêu chí 14 – Giáo dục và Đào tạo, tiêu chí 

15 – Y tế, tiêu chí 16 – Văn hóa và tiêu chí 19 – Quốc phòng và An ninh. 

Năm 2019, xã Kiên Mộc đăng ký và xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt 05 

tiêu chí, gồm: Tiêu chí 5 – Trường học, tiêu chí 8 – Thông tin và Truyền thôn, 

tiêu chí 9 – Nhà ở dân cư, tiêu chí 17 – Môi trường và An toàn thực phẩm, tiêu 

chí 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Kết quả thực hiện trong 6 

tháng đầu năm, cụ thể như sau: 

- Tiêu chí 5 – Trường học: Hiện toàn xã có 3 cấp học trong đó có 4 trường 

học, trong đó có ¼ trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 

1(PTDTBT-TH 1). Đối với cấp Mầm non, hiện còn thiếu 1 số thiết bị trường 

học, đồ chơi cho trẻ, qua đành giá tiêu chí đạt mức 70% nhu cầu. Tổng số đội 

ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên là 22 người. Dự kiến trường đạt chuẩn quốc gia 

trong quý IV/2019. Đối với cấp Tiểu học, hiện đang thi công xây dựng mới tại 

thôn Khe Bủng. Đối với cấp THCS, hiện trường đang được đầu tư cải tạo nâng 

cấp, tuy nhiên, còn thiếu 1 số thiết bị dạy học và đồ dùng học tập, chưa có sân 

chơi bãi tập, trường vẫn chưa xây dựng xong. Dự kiến trường xét đạt chuẩn 

trong quý IV/2019. 

- Tiêu chí 8 – Thông tin và Truyền thôn: Xã đã có 01 điểm dịch vụ 

internet tại thôn Bản Hang, Bên cạnh hiện xã còn 7/13 thôn hiện chưa có sóng 

điện thoại (Khe Luồng, Hin Đăm, Bản Tùm, Khe Bủng, Bản Táng,Bản Mục, 

Bản Chạo), Hệ thống đài truyền thanh không dây và hệ thống loa của xã phục vụ 
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được 958/2692/6 thôn =35,5%, tuy nhiên chỉ có 4 thôn: Bản Phục, Bản Hang, 

Bắc Thút, Bản Lự nghe tốt. Xã có ứng dụng thông tin trong công tác quản lý 

điều hành, 100% cán bộ, công chức xã có kỹ năng sử dụng máy vi tính. Tuy 

nhiên, còn thiếu số máy vi tính và trang thiết bị để phục vụ cán bộ, công chức 

làm việc trong tình hình mới. 

- Tiêu chí 9 – Nhà ở dân cư: Số nhà tạm, dột nát trên địa bàn xã hiện còn 

46 nhà (13 nhà xếp gạch và ván, 33 nhà trình xuống cấp), số nhà đạt 3 cứng là 

360/544=66,7%, so với đầu năm chưa tăng nhà nào. 

- Tiêu chí 17 – Môi trường và An toàn thực phẩm: Số hộ được dùng nước 

HVS là 100%, trong đó từ công trình nhà nước đầu tư là 184/544=33,8%; Xã còn 8 

thôn chưa có công trình cấp nước sinh hoạt; Toàn xã có 01/19 điểm trường học 

được dùng nước sinh hoạt từ công trình cấp nước tập chung; Hiện tại UBND xã, 

trạm y tế xã, các điểm trường thiếu nguồn nước sinh hoạt là 20 điểm. Xã vẫn 

còn nhiều tuyến đường trục thôn, ngõ xóm chưa được bê tông hóa, bị lầy lội, tù 

đọng trong mùa mưa, tổng tuyến đường không lầy lội là 10/30 tuyến, tổng số 

đường làng ngõ xóm thường xuyên được quét dọn là 23/30 tuyến. Tổng số chất  

thải và nước thải được thu gom, xử lý là 253/544 hộ. Tổng số hộ có nhà tiêu hợp 

vệ sinh là: 177 nhà/544 hộ= 32,53%, trong đó năm 2018 tăng 52 nhà. Số hộ có 

nhà tắm HVS là 253 hộ, bể chứa nước 253 hộ. Tổng số điểm, trường học có nhà 

tiêu hợp vệ sinh là 06/19= 31,57%. Số hộ có chuồng chăn nuôi hợp vệ sinh: 

171/328 nhà, 97 hộ chăn nuôi gia súc chưa có chuồng trại. 

- Tiêu chí 18 – Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Tổng số cán bộ, 

công chức xã có 18/20 đồng chí đạt chuẩn về trình độ học vấn, 18/21 đồng chí 

đạt chuẩn về chuyên môn, 19/20 đồng chí đạt chuẩn về LLCT, 20/20 đồng chí 

đạt chuẩn về Quản lý nhà nước, 20/20 đồng chí đạt chuẩn về tin học. Số cán bộ 

công chức được đánh giá đạt chuẩn là 18/20 đồng chí. Trên địa bàn xã 100% 

phụ nữ thuộc hộ nghèo được vay vốn, không có trường hợp tảo hôn, công tác 

tuyên truyền bình đẳng giới được lồng ghép tại cuộc họp các thôn. Tuy nhiên xã 

chưa có đồng chí nữ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt. 

15. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM 

Số xã đạt chuẩn: 04 xã; Bình quân tiêu chí 12,6/xã;  

Số xã đạt theo nhóm tiêu chí: 

- Nhóm 1 (Duy trì xã đạt chuẩn NTM đủ 19 tiêu chí): 02 xã: Đình Lập, 

Cường Lợi. 

- Nhóm 2 (đạt chuẩn NTM đủ 19 tiêu chí): 02 xã -  Bính Xá, Bắc Xa; 

- Nhóm 3 (đạt từ 15-18 tiêu chí): 0 xã. 

- Nhóm 4 (đạt từ 10-14 tiêu chí): 2 xã - Bắc Lãng (11 tiêu chí), Kiên Mộc 

(11 tiêu chí). 

- Nhóm 5 (đạt từ 5-9 tiêu chí): 04 xã: Thái Bình (9 tiêu chí), Lâm Ca (8 

tiêu chí), Đồng Thắng (6 tiêu chí), Châu Sơn (5 tiêu chí). 
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- Số xã đạt dưới 5 tiêu chí: 0 xã. 

(Chi tiết theo Phụ biểu kèm theo) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt được 

Có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện 

và xã, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trong huyện. Trong 01 năm qua 

Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã đạt được những kết quả nhất 

định; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện và hệ thống quản lý cấp xã. 

Trong quá trình triển khai, công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai 

thực hiện được thường xuyên; các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và ý 

nghĩa của chương trình được quan tâm chỉ đạo tuyên truyền đến các cấp và toàn 

thể nhân dân. 

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

huyện đến cơ sở và quần chúng nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của 

Nhân dân, khuyến khích, động viên Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày 

công lao động trong quá trình thực hiện. 

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác phát triển sản xuất, 

tạo việc làm mới nâng cao thu nhập gắn với xóa đói giảm nghèo được quan tâm; 

công tác giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân, xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh 

2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế, tồn tại 

 Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với nhiều tiêu chí được bổ 

sung nội dung, điều chỉnh nâng cao, đòi hỏi mức độ hoàn thành phải cao hơn. 

Đây là nhu cầu khách quan, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, nhưng 

cũng là thách thức lớn đối với các xã. 

Nguồn lực thực hiện chương trình còn ít, chất lượng các tiêu chí đạt thấp, 

nguy cơ trượt tiêu chí đã đạt, thậm chí cả ở các xã đã đạt chuẩn là rất cao. Một 

số nơi chưa thật sự coi trọng việc sản xuất, tiến độ tổ chức triển khai thực hiện 

các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm, chưa có các mô hình phát 

triển sản xuất để học tập, công tác nhân rộng mô hình còn chậm. Tình hình hoạt 

động, phát triển Hợp tác xã còn hạn chế; chưa có các mô hình liên kết sản xuất 

tiêu thụ nông sản có hiệu quả nên tỷ lệ đạt tiêu chí số 13 ở các xã còn thấp.  

Công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện của Đoàn thể, Ban chỉ 

đạo, Ban quản lý các xã và ban phát triển thôn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, 

một số nơi còn mang tính phong trào. Do đó một bộ phận nhân dân nhận thức 

chưa đầy đủ về ý nghĩa, nội dung, nguyên tắc, phương châm triển khai thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên chưa chủ động 
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tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Một số cấp ủy Đảng, UBND xã và 

một bộ phận nhân dân còn tư tưởng trông chờ vào nguốn vốn đầu tư từ ngân 

sách nhà nước. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp huyện phụ trách tiêu chí và 

UBND các xã đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ; Một số thành viên ban chỉ 

Ban Chỉ đạo huyện hoạt động chưa tích cực, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể 

hướng dẫn các tiêu chí, hướng dẫn giúp đỡ các xã được phân công phụ trách mà 

chỉ kết hợp các nhiệm vụ chuyên môn của UBND huyện giao để gắn với chương 

trình xây dựng nông thôn mới của xã. Cán bộ phụ trách lĩnh vực nông thôn mới 

cấp huyện, cấp xã vẫn là kiêm nhiệm nhiều công việc, nên công tác tham mưu, 

đề xuất còn hạn chế.  

Công tác tổng hợp báo cáo gặp rất nhiều khó khăn, do báo cáo của các xã, 

các ngành không đầy đủ, chưa chi tiết, đánh giá còn mang tính chất chung 

chung, việc tổng hợp số liệu của UBND các xã, của các ngành không đồng bộ, 

chưa chi tiết, cụ thể, đôi lúc chưa sát với thực tế, việc đánh giá còn chung chung; 

công tác báo cáo đôi lúc chưa kịp thời, không thường xuyên. 

2.2. Nguyên nhân hạn chế 

Công tác xây dựng nông thôn mới có khối lượng công việc lớn, liên quan 

đến nhiều lĩnh vực, hệ thống văn bản nhiều, thường xuyên thay đổi, nên quá 

trình chỉ đạo, điều hành còn lúng túng, khó khăn. 

Một số Cấp ủy đảng, Ban chỉ đạo, Ban quản lý các xã, ban phát triển thôn 

bản chưa đầy đủ về ý nghĩa, vai trò của chương trình xây dựng nông thôn mới; 

đặc biệt Ban quản lý các xã có tư tưởng trông chờ ỷ lại cấp trên nên thiếu quyết 

liệt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.  

Nhận thức của Nhân dân còn hạn chế, phong tục tập quán canh tác, sinh 

hoạt còn lạc hậu, tiềm lực kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao nên khó 

khăn trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như huy động các nguồn lực 

để thực hiện, duy trì các tiêu chí. 

Do công chức thực hiện nhiệm vụ tổng hợp nông thôn mới của các cơ 

quan, UBND các xã không phải chuyên trách, còn kiêm nhiệm nhiều công việc 

khác, nên việc tổng hợp đôi lúc còn hình thức, thiếu chủ động, chưa kịp thời. 

III. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu 

Tiếp tục duy trì đạt chuẩn 04 xã Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa; 

phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm xã Bắc Lãng đạt chuẩn NTM, nâng tổng 

số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 05 xã, đưa bình quân số tiêu chí đạt 14,6/xã. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Số xã đạt số tiêu chí theo các nhóm tiêu chí: 
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- Nhóm 1 (Duy trì xã đạt chuẩn NTM đủ 19 tiêu chí): 04 xã (Đình Lập, 

Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa); 

- Nhóm 2 (Đạt 19 tiêu chí): 01 xã (Bắc Lãng). 

- Nhóm 3 (đạt từ 15-18 tiêu chí): 01 xã (Kiên Mộc). 

- Nhóm 4 (đạt từ 10-14 tiêu chí): 02 xã (Thái Bình, Lâm Ca). 
 

- Nhóm 5 (đạt từ 5-9 tiêu chí): 02 xã (Châu Sơn, Đồng Thắng). 
 

Không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. 
 

2. Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện 

- Tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt, một số tiêu chí đã đạt nhưng 

còn yếu như: Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Thu nhập, Môi trường và an toàn thực 

phẩm …  

- Tập trung mọi nguồn lực cho xã Bắc Lãng để hoàn thành 08 tiêu chí còn 

lại, phấn đầu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, gồm: Giao thông (TC 

2), Trường học (TC 5), Cơ sở vật chất văn hóa (TC 6), Thông tin và Truyền 

thông (TC 8), Nhà ở dân cư (TC 9), Hộ nghèo (TC 10), Y tế (TC 15), Môi 

trường và an toàn thực phẩm (TC 17), và 04 tiêu chí đối với xã Kiên Mộc, gồm: 

Trường học (TC 5), Thông tin và Truyền thông (TC 8), Nhà ở dân cư (TC 9), 

Môi trường và an toàn thực phẩm (TC 17). 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, đôn đốc, hướng dẫn và đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở các xã Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá 

và Bắc Xa. 

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn như: Điện, đường, trường học, 

trạm y tế trên địa bàn huyện. 

- Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục ở cấp học, y tế từ thôn bản tới 

huyện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong huyện. 

3. Nhiệm vụ cụ thể đối với xã về đích NTM năm 2019 (xã Bắc Lãng) 

Tiếp tục củng cố và năng cao các tiêu chí đã đạt; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ 

đạo, tập trung nguồn lực, nhân lực vào đối với các tiêu chí chưa đạt, đảm bảo 

tiến độ, kế hoạch cuối năm 2019 xã Bắc Lãng đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể 

đối với các tiêu chí chưa đạt: 

 - Tiêu chí 2 – Giao thông: Tiếp tục thực hiện cứng hóa xong 800m đường 

trục xã (đường khe Chòi) và bê tông hóa xong 300m đường trục thôn, liên thôn 

(đường trục thôn Khe Phạ và Nà Phai). Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2019. 

 - Tiêu chí  5 - Trường học: Tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 

thi công các công trình xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đầy 

đủ, đạt chuẩn trong năm 2019. 

 - Tiêu chí 6 - Cơ sở vật chất văn hóa: Tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy 

nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình nhà văn hóa xã, UBND xã khẩn 

trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và mặt bằng để thực hiện thi công xây mới 
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và sửa chữa nâng cấp các nhà văn hóa theo kế hoạch đã đề ra. Dự kiến hoàn 

thành trong tháng 10/2019. 

- Tiêu chí 8 - Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng trạm truyền thanh xã và lắp đặt 

hệ thống loa đài do xã quản lý. Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2019. 

- Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư: Tiếp tục tuyên truyền vận động, đôn đốc các 

hộ gia đình có nhà dột nát đã được hỗ trợ kinh phí khẩn trương xây dựng nhà; 

vận động, xem xét các chế độ, chính sách và các nguồn lực hỗ trợ vốn vay cho 

các hộ còn lại để các hộ triển khai xóa nhà dột nát, đảm bảo an toàn cuộc sống. 

Dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2019. 

- Tiêu chí 11 - Hộ nghèo: Thực hiện thoát nghèo cho 53 hộ thuộc diện hộ 

nghèo năm 2018, đưa tỷ lệ nghèo giảm xuống còn 11,88%, tương đương với 40 

hộ nghèo. Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2019. 

- Tiêu chí 15 - Y tế: Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trạm y tế xã và 

đầu tư các trang thiết bị cần thiết. Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2019. 

- Tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm: Tiếp tục truyên truyền, 

vận động các hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân thường xuyên quét dọn đường 

làng ngõ xóm, thực hiện khơi thông cống rãnh, bê tông hóa đường làng, ngõ 

xóm, không để tình trạng xả rác thải, nước thải ra môi trường xung quanh, đảm 

bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục huy động nguồn lực, rà soát và hỗ trợ 

các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, cải tạo nhà tiêu, nhà tắm, chuồng chăn 

nuôi hợp vệ sinh, phấn đấu xây dựng mới 46 nhà tiêu hợp vệ sinh, cải tạo nâng 

cấp 43 nhà tiêu hợp vệ sinh nâng tổng số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh là 237 hộ = 

70,3%. Dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2019. 

4. Nhiệm vụ cụ thể đối với xã ĐBKK (xã Kiên Mộc) 

- Tiêu chí 5 - Trường học: Tiếp tục đầu tư xây dựng một số công trình phụ 

trợ, nhà vệ sinh tại các điểm trường Mầm non, điểm trường PTDTBT Tiểu học, 

xây nhà vệ sinh cho các điểm trường và bổ sung một số trang thiết bị đồ dùng tại 

Trường chính Trường Tiểu học; khẩn trương hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử 

dụng công trình Trường PTDTBT THCS xã Kiên Mộc. 

- Tiêu chí 8 - Thông tin và Truyền thông: Đầu tư xây dựng hệ thống loa 

đài tại 6 thôn (Bản Mục, Bản Táng, Khe Bủng, Khe Luồng, Hin Đăm, Bản 

Chạo); đầu tư lắp đặt cột phủ sóng điện thoại cho 07 thôn (Bản Tùm, Khe Bủng, 

Khe Luồng, Bản Táng, Hin Đăm, Bản Chạo, Bản Mục). 

- Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư: Tuyên truyền vận động 46 hộ gia đình xóa 

nhà tạm, nhà dột nát. Tuyên truyền, vận động ít nhất 50 hộ thuộc các thôn có 

nhà chưa đảm bảo tiêu chí 3 cứng theo quy định khắc phục, sửa chữa nhà cho 

đảm bảo đủ tiêu chí 3 cứng. 

- Tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm: Tiếp tục truyên truyền, 

vận động các hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân thường xuyên quét dọn đường 

làng ngõ xóm, thực hiện khơi thông cống rãnh, bê tông hóa đường làng, ngõ 
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xóm, không để tình trạng xả rác thải, nước thải ra môi trường xung quanh, đảm 

bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục huy động nguồn lực, rà soát và hỗ trợ 

các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, cải tạo nhà tiêu, nhà tắm, chuồng chăn 

nuôi hợp vệ sinh, phấn đấu xây dựng mới 203 nhà tiêu hợp vệ sinh, 127 nhà 

tắm, 127 bể chứa nước và 25 chuồng trại chăn nuôi. 

-Tiêu chí 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Kiện toàn, củng cố 

đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn chiếm 100%; Đảm bảo bình đẳng giới và 

phòng chống  bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổng thương 

trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. 

5. Giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai 

Chương trình 

- Tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện tất cả các lĩnh vực. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các cơ chế, chính sách trong xây 

dựng nông thôn mới; đặc biệt là việc thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng, trao 

quyền cho người dân. Lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các xã phải vào cuộc quyết liệt, 

tạo sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là xã điểm Bắc Xa. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền theo từng chủ đề chuyên sâu, 

đa dạng các hình thức tuyên truyền, thường xuyên đổi mới về nội dung và hình 

thức, tập trung tuyên truyền, đối thoại về cơ chế, chính sách mới; tuyên truyền 

các mô hình tiêu biểu trong các lĩnh vực, phương pháp, cách làm hay, nhân rộng 

các mô hình điển hình. 

- Tranh thủ tối đa thời gian những ngày thời tiết thuận lợi tập trung làm 

đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và các công trình hạ tầng 

khác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng hiệu quả. 

- Vận động nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông, khu thể 

thao nhà văn hóa và các công trình xây dựng khác; chủ động tham gia chỉnh 

trang nhà cửa, sân vườn, vệ sinh môi trường khu dân cư. 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất, đặc biệt là các mô hình hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc các Chương trình; thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển 

rừng. 

- Tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm, thu nhập 

ổn định cho người lao động, nhất là lao động thuộc các đối tượng hộ nghèo. 

- Lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, huy động mọi nguồn lực 

tập trung đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Bố trí lồng ghép các nguồn vốn 

để hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn 

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh thực hiện 

phong trào xây dựng làng, xã, gia đình văn hóa. Quan tâm cao cho công tác giáo 

dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường nông thôn; vận 

động nhân dân xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình vệ sinh gia đình, 

chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn 

huyện./. 
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