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Số: 598/UBND-VPĐP Đình Lập, ngày 07 tháng 6 năm 2019 

V/v thực hiện kết luận của đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

buổi kiểm tra tình hình xây dựng 

nông thôn mới xã Kiên Mộc 

 

 

                           Kính gửi: 

                                   - Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 

                                      các chương trình MTQG huyện; 

                                   - UBND xã Kiên Mộc. 

 

 Thực huyện Thông báo số 293/TB-UBND ngày 27/5/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới xã 

Kiên Mộc, huyện Đình Lập, 

 UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG 

huyện  

 - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực đổi mới nội dung, đa 

dạng hóa các hình thức về xây dựng nông thôn mới. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình một cách toàn diện, 

trọng tâm ưu tiên đưa xã Bắc Lãng về đích năm 2019 và Kiên Môc̣, xã đặc biệt 

khó khăn tỉnh chỉ đạo điểm về đích năm 2020; quan tâm duy trì, triển khai xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu để tạo chuyển 

biến rõ nét về cảnh quan, môi trường, xanh, sạch, đẹp làm hình mẫu trong chỉ đạo 

của huyện, xã.  

- Tăng cường, đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác phát huy tối đa lợi 

thế địa phương; chủ động, mạnh dạn đổi mới trong chỉ đạo tổ chức sản xuất, xây 

dựng, hình thành các mô hình, chuỗi liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, 

nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, tạo bước đi vững chắc trong xây dựng 

nông thôn mới bền vững. 

- Chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các tiêu chí do đơn vị 

phụ trách với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa 

xã Kiên Mộc về đích nông thôn mới năm 2020. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

2.1. Tiêu chí 2 - Giao thông 

Phối hợp với UBND xã Kiên Mộc rà soát hiện trạng Tiêu chí 2 (Giao 

thông), tổng hợp, xác định rõ khối lượng công việc cần thực hiện để đạt tiêu chí 

đề ra. Trong đó: làm rõ công việc nào thuộc tỉnh, huyện, xã, người dân để có kế 
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hoạch cụ thể chi tiết thực hiện, bảo đảm năm 2020 xã đạt tiêu chí về giao thông; 

báo cáo đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. Cụ thể: 

Đối với những tuyến đường thuộc trách nhiệm đầu tư của tỉnh: Chủ động 

tham mưu tổng hợp báo cáo, đề xuất, kiến nghị cho UBND huyêṇ trình Sở Giao 

thông vận tải xem xét để có giải pháp triển khai cụ thể. 

Đối với những tuyến đường thuộc trách nhiệm huyện: Chủ trì với các cơ 

quan liên quan tổ chức rà soát, triển khai thực hiện tốt, để bảo đảm đạt tiêu chí 

theo lộ trình. 

Đối với những tuyến đường thuộc trách nhiệm xã, người dân: Tăng cường 

chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn UBND xã Kiên Mộc tổ chức thực hiện để bảo 

đảm đạt tiêu chí theo lộ trình.  

2.1. Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư 

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Kiên Mộc xây dựng phương án cụ 

thể để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, bảo đảm tính khả thi cao; Tham mưu đề 

xuất giải pháp huy động các nguồn lực từ các tổ chức đoàn thể, các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân... để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn UBND xã Kiên Mộc xây dựng phương 

án cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, bảo đảm tiêu chí Tiêu chí 17 (Môi 

trường) đạt năm 2019 theo kế hoạch.  

- Tham mưu đề xuất, kiến nghị cho UBND huyện trình Sở Tài nguyên và 

Môi trường về hỗ trợ kinh phí để UBND xã Kiên Mộc hoàn thành tiêu chí. 

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận 

động và hỗ trợ xã để thực hiện các nội dung cụ thể của từng tiêu chí, nhất là các 

chỉ tiêu về nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. 

4. Phòng Nội vụ  

Tiếp tục tham mưu củng cố, rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ xã xã Kiên 

Mộc; đề xuất kế hoạch đào tạo để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã Kiên 

Mộc theo quy định, đảm bảo đạt tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật) theo lộ trình. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo 

Chủ động tham mưu, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục 

công trình đã được phê duyệt, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí vốn 

thực hiện, bảo đảm hoàn thành tiêu chí trong năm 2019. 

6. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, Chi cục Thống kê 

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Kiên Mộc rà soát cụ thể 

để có phương án hoàn thành Tiêu chí số 10 (Thu nhập), Tiêu chí 11 (Hộ nghèo). 

Chi cục Thống kê tăng cường hướng dẫn UBND xã Kiên Mộc rà soát 

thống kê các nguồn thu nhập của người dân bảo đảm đúng, đủ, làm cơ sở đánh 

giá tiêu chí thu nhập sát thực. 
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 7. UBND xã Kiên Mộc 

 - Rà soát, đánh giá kỹ lại hiện trạng xây dựng nông thôn mới chỉ rõ tiêu 

chí, chỉ tiêu đạt, chưa đạt. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể xác định rõ thời gian, 

lộ trình thực hiện hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí đến từng tuần, tháng; phân 

công rõ trách nhiệm đến từng cá nhân phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu; lấy kết 

quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới của xã là một trong những tiêu 

chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm của tập thể, cá nhân, 

tổ chức đoàn thể của xã.   

- Đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thể hiện một quyết tâm 

chính trị cao hơn; phát động đợt cao điểm thi đua phấn đấu đưa xã Kiên Mộc về 

đích năm 2020; tiếp tục nâng cao vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới xã trong công tác kiểm tra, hướng dâñ, đôn đốc tháo gỡ khó 

khăn cho cơ sở, nhất là vai trò các Bí thư, Trưởng thôn trong tuyên truyền, vận 

động xây dựng nông thôn mới ở cơ sở thôn, bản. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò 

của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; tập trung tuyên truyền, vận động nhân 

dân tham gia thực hiện các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của người dân và cộng 

đồng dân cư thực hiện như: đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu 

nhập, xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, phong tục lạc hậu, xây 

dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, làm đường giao thông ngõ xóm… 

Gắn việc thực hiện công tác tuyên truyền với việc thực hiện có hiệu quả phong 

trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” nhằm 

phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện 

Chương trình 

- Về nhiệm vụ cụ thể thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới: 

(1) Đối với nhóm tiêu chí đã đạt: Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất 

lượng. 

(2) Đối với nhóm các tiêu chí chưa đạt: 

+ Tiêu chí 2 (Giao thông): Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng 

rà soát, tổng hợp xác định rõ khối lượng công việc cần thực hiện để đạt tiêu chí 

đề ra.  Trong đó làm rõ công việc thuộc xã, người dân để có kế hoạch cụ thể chi 

tiết thực hiện, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện chỉ đạo 

tổ chức thực hiện để bảo đảm đạt tiêu chí theo lộ trình. 

+ Tiêu chí 5 (Trường học), Tiêu chí 8 (Thông tin truyền thông): Phối hợp 

với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các danh mục công trình đã được phê duyệt, tham mưu, đề 

xuất cấp có thẩm quyền bố trí vốn thực hiện, bảo đảm hoàn thành tiêu chí trong 

năm 2019. 

+ Tiêu chí 9 (Nhà ở): Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng xây 

dựng phương án cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt bảo đảm tính khả thi 
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cao; tăng cường các giải pháp huy động các nguồn lực từ các tổ chức đoàn thể, 

các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn. 

+ Tiêu chí số 10 (Thu nhập), Tiêu chí 11 (Hộ nghèo): Chủ trì, phối hợp 

với phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Chi cục Thống kê huyện tổ 

chức rà soát, thống kê cụ thể các nguồn thu nhập của người dân bảo đảm đúng, 

đủ, làm cơ sở đánh giá tiêu chí thu nhập sát thực, để có phương án hoàn thành 

tiêu chí. 

+ Tiêu chí 17 (Môi trường): Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và 

Môi trường xây dựng phương án cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt bảo 

đảm theo kế hoạch; Tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền 

vận động và hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nội dung cụ thể của từng tiêu chí 

nhất là các chỉ tiêu về nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh,... 

+ Tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật): Phối hợp với 

phòng Nội vụ củng cố, rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ xã; Đề xuất kế hoạch đào 

tạo để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã theo quy định. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các chương 

trình MTQG huyện, UBND xã Kiên Mộc khẩn trương phối hợp triển khai các nội 

dung trên theo chỉ đạo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(eOffice) 

- UBND tỉnh; (eOffice) 

- Văn phòng điều phối NTM tỉnh; (eOffice) 

- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; (eOffice) 

- Văn phòng điều phối NTM  huyện; (eOffice) 
- Lưu: VT. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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